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Pohjolan Matka    
Timperintie 5 
87400 KAJAANI 
Puh. 0201 303 395   14.10.2016 
 
 
Ylä-Kainuun Senioriopettajat 
Kainuun Puutarhayhdistys 
Eeva Kontiola 
Puh. 040 735 4743 
 
 
 
 
 
 
KUKKAMATKA KAINUUSTA HOLLANTIIN JA VIERAILU EUROPARLAMENTISSA BRYSSELISSÄ 
28.3.-5.4.2017 (9 päivää) 
 

Lähde kokemaan kevään kukkaloistoa Keukenhofin kukkapuistoon, 
ihastu tuulimyllyjen, puukenkien ja kanavien Hollantiin ja sen 
pääkaupunkiin Amsterdamiin, jota pidetään yhtenä Euroopan 
kauneimmista kaupungeista. Matkalla tehdään myös päiväretki 
Brysseliin, jossa tutustutaan europarlamenttiin. Kiertomatkalla koet ja 
näet enemmän, monet maat, kaupungit, kylät ja nähtävyydet – opas 
mukana matkalla Helsingistä alkaen. Tervetuloa mukaan! 

 
Ryhmän koko 32-40 henkilöä 
 
Alustava matkaohjelma Tiistai 28.3. 

Lähtö aamulla Kajaanista. Bussimatka Helsinkiin. Matkalla tarvittavat tauot. 
Klo 14.00 Vuosaaren satamassa, jossa lähtöselvitys ja siirtyminen laivaan. 
Majoittuminen hytteihin. 
Klo 17.00 Finnlinesin laiva lähtee Helsingistä Travemündeen. (n. 570 km) 
Pohjolan Matkan matkanjohtaja esittäytyy ryhmälle ja käy lyhyesti 
matkaohjelman läpi.  
Illallinen laivan ravintolassa. 
Yöpyminen. 
 
Keskiviikko 29.3. 
Päivä merellä, aikaa nauttia rauhallisesta merimatkasta.  
Brunssi ja illallinen laivan ravintolassa päivän aikana.  
Klo 21.30 laiva Travemündessa, jossa siirtyminen bussilla hotellille. (n 25 km) 
Majoittuminen Park Inn By Radisson Lübeckiin****. 
Yöpyminen hotellissa. 
 
Torstai 30.3. 
Aamiainen hotelin ravintolassa. 
Matka jatkuu Hampurin ohi Bremeniin, jossa tauko ja tutustuminen vanhaan 
kaupungin keskustaan. Matka jatkuu edelleen Pohjos-Hollantiin, kuuluisalle 
Zuiderseen 32 km pitkälle patotielle. Illaksi saavumme Hoofddorpiin. (n. 550 
km) 
Majoittuminen Hotel Schipholiin****.  
Päivällinen hotellin ravintolassa. Yöpyminen hotellissa. 
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Perjantai 31.3. 
Aamiainen hotellissa.  
Lähtö bussilla Brysseliin. (n. 220 km) 
Vierailu Euroopan Parlamentissa, jossa opastettu kierros ja tapaaminen 
kainuulaisen europarlamentaarikko Merja Kyllösen kanssa sekä tutustuminen 
Parlamentarium-museoon.  
Parlamenttivierailun jälkeen lyhyt kävelykierros Brysselin keskustassa, jonka 
aikana nähdään mm. kuuluista Manneken Pis -patsas. Hetki omatoimista 
aikaa Brysselin keskustassa vaikkapa aidon belgialaisen suklaan ostoon! 
Paluumatkaa takaisin hotellille. (n. 220 km) 
Päivällinen hotellin ravintolassa. Yöpyminen hotellissa.. 
 
Lauantai 1.4. 
Aamiainen hotellissa. Klo 9.15 lähtö Clara Marian juustolaan ja 
puukenkätehtaalle. Clara Maria on 150 vuotta toiminut maatila 
Amstelveenissa (26 km). Vanha alkuperäinen tallirakennus on muutettu 
puukenkäverstaaksi ja juustolaksi. Molemmissa tuotteet valmistuvat 
perinteisin menetelmin. Kierroksen aikana mahdollisuus juustomaistiaisiin.  
Puukenkäverstaalla voi nähdä koko prosessin "halosta kengäksi". Kierroksen 
jälkeen Clara Marian keittolounas. Valmiita tuotteita - juustoja sekä puukenkiä 
- voi ostaa tilan matkamuistomyymälästä. 
Klo 12.00 matka jatkuu Amsterdamiin (n. 8,5 km). "Iloisen Amsterdamin" 
nähtävyyksistä tutustumme ensimmäiseksi Timanttimuseoon. Amsterdamin 
kadut ovat kapeita ja ruuhkaisia, joten parhaan kuvan Amsterdamista saa 
kanavaristeilyllä. Kanavaristeilyllä kuljemme kuvankauniiden siltojen alitse, 
näemme kuuluisimmat kanavat ja Amsterdamin tärkeimmät nähtävyydet. 
Vapaata aikaa Amsterdamissa. Paluukuljetus hotellille klo 19.00 (n. 30 km).  
Yöpyminen hotellissa. 
 
Sunnuntai 2.4. 
Aamiainen hotellissa. Klo 10.00 lähdemme tutustumaan yhteen Euroopan 
suurimmista kukkapuistoista, Keukenhofiin 
(n. 19 km). Kukkapuiston alue on suuruudeltaan n. 32 hehtaaria. Puistossa 
kukkivat monet kevään kukat ja kukkarivistöt hohtavat häikäisevän punaisina, 
keltaisina, valkoisina, sinisinä - ihasteltavaa ja valokuvattavaa 
silmänkantamattomiin. Paluu Keukenhofista hotellille (n. 19 km).  
Päivällinen hotellin ravintolassa. Yöpyminen hotellissa. 
 
Maanantai 3.4. 
Aamiainen hotellissa. Klo 9.00 aloitamme matkan kohti Travemündeä (n. 560 
km). Bussimatkan varrella tarvittavat tauot ja mahdollisuus ruokailuun (opas 
järjestää matkan aikana ruokailun halukkaille; maksu omakustanteisesti 
paikan päällä, ruokailu ei sis. hintaan).  
Lähtöselvitys Travemündessä n. klo 22.00. Siirtyminen laivaan ja 
majoittuminen hytteihin. Yöpyminen laivalla. 
 
Tiistai 4.4. 
Finnlinesin laiva lähtee Travemündestä paikallista aikaa klo 03.00.  
Koko päivä aikaa nauttia leppoisasta merimatkasta! Brunssi ja illallinen päivän 
aikana. Yöpyminen laivalla. 
 
Keskiviikko 5.4. 
Aamiainen laivan ravintolassa. 
Klo 09.00 laiva saapuu Helsingin Vuosaaren satamaan. 
Mahdollisuus tutustumiskohteeseen Helsingissä; tarkentuu talven aikana 
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(Huom! Mahdolliset pääsymaksut omakustanteisesti Helsingissä aamupäivän 
aikana, eivät sis. hintaan).  
Bussimatka Kajaaniin, jossa perillä illalla. (n. 560 km) 

 
Hinta  1399 euroa/henkilö. 

Hinta edellyttää vähintään 32 henkilön ryhmää.  
 
Hintaan sisältyy 

- bussimatkat ohjelman mukaan, oma bussi alkaen mukana koko matkan ajan 
- laivamatkat Helsinki-Travemünde B-lk kahden hengen hytissä 
- laivamatkat Travemünde-Helsinki B-lk kahden hengen hytissä 
- 1 vrk majoitus kahden hengen huoneessa Park Inn Lÿbeck sis. aamiaisen 
- 4 vrk majoitus kahden hengen huoneessa Hotel Schiphol sis. aamiaisen  
- päivällinen Schiphol -hotellin ravintolassa 3 iltana 
- ateriapaketti laivalla menomatkalla sis. 1 x brunssi, 2 x illallinen 
- päivällinen Schiphol -hotellin ravintolassa 3 iltana 
- keittolounas yhtenä päivänä (lauantai) 
- ateriapaketti laivalla paluumatkalla sis. 1 x aamiainen, 1 x brunssi, 1 x 

illallinen 
- ohjelmassa mainitut opastetut kiertoajelut/-kävelyt ja sisäänpääsymaksut 

tutustumiskohteisiin 
- suomenkielisen matkanjohtajan/oppaan palvelut alkaen Helsingistä/Juvalta ja 

päättyen Helsinkiin/Juvalle 
 

Lisämaksusta  Yhden hengen huone/hytti; 460 eur/hlö/8 vrk. 
 
Varaukset  15.12.2016 mennessä Pohjolan Matkan Kajaanin toimistolle, 

p. 0201 303 395 tai maarit.lukkari@pohjolanmatka.fi . 
Ilmoita varauksen yhteydessä nimi, osoite, puh. nro, mahdolliset ruoka-
aineallergiat sekä huonekaveri. Ennakkomaksut 200 eur erääntyy 
joulukuussa, 200 eur erääntyy tammikuun loppupuolella ja loppumaksu 1 kk 
ennen matkaa. Tarkennettu matkaohjelma aikatauluineen lähetetään kaikille 
lähtijöille. Ei erillistä varaus- tai palvelumaksua (norm. 12 eur/varaus). 
 
Kaikki ajat ovat paikallista aikaa. Ohjelma ja hinta sitoumuksetta, oikeus 
muutoksiin pidätetään. Mikäli ryhmän koko jää pienemmäksi, matka on 
mahdollista toteuttaa esim. lisämaksusta. 

 
Noudatamme yleisiä valmismatkaehtoja (www.pohjolanmatka.fi). ja Pohjolan 
Matkan ryhmämatkaehtoja sekä lisäksi perutusten osalta hotellin- ja 
laivayhtiön omia peruutusehtoja (kuluton peruutus 20.12.2016 saakka). 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Suosittelemme peruutusturvan 
sisältävän matkavakuutuksen ottamista omasta vakuutusyhtiöstä heti 
matkavarauksen tekemisen yhteydessä. 
 
Matkalle ovat tervetulleita kaikki matkasta kiinnostuneet. 

 
Tervetuloa mukaan kevään kukkamatkalle! 

 
  Pohjolan Matka 
 
  Maarit Lukkari 
  Ryhmämyynti 
  Puh. 0201 303 395 

Sähköposti: maarit.lukkari@pohjolanmatka.fi 
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