BRYSSEL - AMSTERDAM

KIERTOMATKA 22.-26.4.2016
MATKAOHJELMA
22.4. perjantai:

Bryssel

Saapuminen Brysseliin klo 9.35. Bryssel on paitsi Belgian, niin myös Flanderin alueen pääkaupunki sekä Euroopan unionin tosiasiallinen pääkaupunki. Se on myös sekä flaamien että Belgian
ranskalaisen yhteisön pääkaupunki. Opastetulla kaupunkikiertoajelulla näemme EU-rakennukset, tutustumme vanhaan keskustaan sekä nautimme lounaan. Majoittuminen hotelliin ja aikaa
katsella kaupunkia.

1310€/hlö

230€ yhden hengen huoneen lisämaksu

Hintaan sisältyy
• lennot Helsingistä
• ohjelman mukaiset opastetut kuljetukset
• suomenkielisen matkanjohtajan palvelut
• suomeksi opastetut retket ja
pääsymaksut kohteisiin sekä lounaat
• aamiainen hotellissa
• lentokenttäverot ja muut maksut
• alv

Lennot
22.4. Helsinki 07.55 – Bryssel 09.35
26.4. Amsterdam 18.05 – Helsinki 22.10

Hotellit
22.-24.4. Marivaux Hotel,
Congress & Seminar Centre****, Brussel
marivaux.fullweb1.be

24.-25.4. Nh Museum Quarter Hotel****,
Amsterdam www.nh-hotels.com

23.4. lauantai

Opastettu kokopäiväretki Bruggeen

Flanderin maakunnassa sijaitsee keskiaikainen Bruggen kaupunki, jossa voi ihailla upeita siltoja
ja kanaaleja. Kanavaristeily ja lounas.

24.4. sunnuntai Bryssel - Rotterdam - Amsterdam
Alankomaiden nykyään modernein kaupunki Rotterdam perustettiin kalastajakyläksi 1200-luvulla. Rotterdamista oli kehittymässä teollisuuden ja kaupan keskus, kun saksalaisten pommit
tuhosivat sen keskustan ja sataman vuonna 1940. Nykyään tämän kansainvälisen kaupungin
ainutlaatuinen arkkitehtuuri houkuttelee paljon matkailijoita. Lounas merimieskirkolla. Matka
jatkuu oppaan johdolla Rotterdamista Amsterdamiin. Amsterdamin maanmerkkejä ovat kaupungin kauniit kanavat, jotka ovat ansainneet Amsterdamille lempinimen ”Pohjoisen Venetsia”.

25.4. maanantai Aamupäiväretki Keukenhofin puutarhoille
Aamiaisen jälkeen lähdemme Keukenhofin kukkapuistoon, jossa upeat tulppaanit ja kukkivat
puut tervehtivät meitä. Täällä näet miljoonia värikkäitä tulppaaneita ja puita, koet satumaista
kukkaloistoa. Iltapäivällä palaamme Amsterdamiin, myöhäinen lounas ja vapaata aikaa.

26.4. tiistai

Iltapäiväretki Delftiin

Aamupäivä vapaata. Delftin iltapäiväretki ja lounas ennen lentokentälle menoa. Delft on yksi
Hollannin kauneimmista ja idyllisimmistä kaupungeista. Tämä taide- ja käsityökaupunki on
maailmankuulu sinisestä keramiikasta. Tutustumme vanhaan posliinitehtaaseen, sen historiaan
ja posliinin valmistukseen. Kuljetus lentokentälle ja klo18.05 lento Helsinkiin.
Vastuullinen matkanjärjestäjä tällä matkalla on kotimainen Matkapojat (Y-tunnus 1842916-3). Yritys kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (4808/04/MjMvV, SMAL:19395) noudattaen kaikkia matkailualan
yleisiä valmismatkaehtoja.

