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PÄIVÄ 1 /Keskiviikko 04.10.2017 
 
09:45 Lento laskeutuu Amsterdam Schipholin lentokentälle.  
Opas on ryhmää vastassa lentokentällä ja ohjaa matkustajat heille varattuun bussiin.  
Matka jatkuu kohti Amsterdamia  
 
Kaupunkikierros bussilla Amsterdamin päänähtävyyksiin (Ei 
Dam-aukio tai Museumplein, mutta muita nähtävyyksiä kuten 
esim. EYE, tuulimylly Amstelin varrella, )  
 
13:00 Lounas: Café in de Waag 
 
15:00 Check in  
 
Vapaa-aikaa  
 
20:00 Illallisristeily kauniisti valaistuissa Amsterdamin kanavissa  

  
PÄIVÄ 2 / Torstai 05.10.2017 
 
Aamiainen hotellilla 
 
10:00 Opastettu kävelykierros Amsterdamissa (keskittyen 
arkkitehtuuriin: Concertgebouw, Stedelijk, Rijksmuseum sekä Dam 
-aukio, jossa mm. kuninkaallinen palatsi ja kuuluisa kirkko Nieuwe 
Kerk) 
 
14:00 Vierailu kansallismuseoon (Rijksmuseum)  
 
Lounas omaan tahtiin museovierailuiden yhteydessä 
 
16:00 Vierailu Heineken Experiencessä 
Vierailu alkuperäisessä Heinekenin panimossa on mielenkiintoinen ja opettava kokemus.  
Paikan päällä pantiin olutta aina vuoteen 1988, nykyään rakennus toimii Heineken -oluen historiaan 
tutustuttavana vierailukeskuksena.  
 
19:00 Illallinen: Van Rijn Kitchen & Bar 



 
PÄIVÄ 3 / Perjantai 06.10.2017 
 
Aamiainen hotellilla 

 
10:00 Lähtö hotellilta: Päiväretki Rotterdamiin 
Alankomaiden länsiosassa sijaitsevassa Rotterdam on erityisen 
tunnettu upeasta arkkitehtuuristaan. Rotterdam on Hollannin toiseksi 
suurin kaupunki Amsterdamin jälkeen. Rotterdamissa on myös 
Euroopan suurin satama ja vielä 2000-luvun alussa satama oli koko 
maailman kiireisin. Kaupungista löytyy toinen toistaan erikoisempia 
rakennuksia, erityisesti kaupungin rautatieasema ympäristöineen on 
painovoimalla ja mittasuhteilla leikittelevien rakennusten 
leikkikenttä.  
 
Kaupunkikierros, jonka aikana näet:  
 
Blaak -aukio: Kijkkubuswoningen on kuution muotoisten talojen 
muodostama kokonaisuus ja arkkitehtuurisesti hyvin erikoinen 
nähtävyys sekä De Markthall: Uusi kauppahalli, jonka erikoista 
arkkitehtuuria saapuu ihmettelemään matkustajia sekä läheltä että 
kaukaa.  

 
Lounas Euromast -tornissa 
 
Vilhelminapier  
 
Veneajelu satama-alueelle  
 

PÄIVÄ 4 / Lauantai 07.10.2017 
 

Aamiainen hotellilla 

 
10:00 Lähtö hotellilta: Päiväretki Haagiin  
 
Haag on Alankomaiden hallinnollinen kaupunki maan länsiosassa, 

Pohjanmeren rannalla. Paikalliset kutsuvat kaupunkia toisinaan myös 

sen alkuperäisellä nimellä s’Gravenhage, jonka ääntäminen saattaa 

suomalaisilta vaatia hieman harjoitusta. Rantakaupunki tarjoaa paitsi 

pitkän pätkän hiekkarantaa myös erinomaisen kokoelman museoita ja 

mielenkiintoista arkkitehtuuria, moderneista pilvenpiirtäjistä 

vanhempaankin arkkitehtuuriin. Alankomaiden valtionhallinnon 

lisäksi Haag on myös monen YK:n alaisen organisaation  

rikostuomioistuin ja kaupungissa on valtava määrä eri maiden 

suurlähetystöjä. 

 

Kaupunkikierros, jonka aikana:  

- Tutustutaan Binnenhofiin 

- Vieraillaan Mauritshuisissa (Girl with a Pearl Earring by Vermeer, The 

Anatomy Lesson of Dr. Nicolaes Tulp by Rembrandt, The Goldfinch by 

Fabritius, The Bull by Potter) 

 
Lounas kalaravintolassa Scheveningen kalasatamassa 
 
- Scheveningenin ranta  
- Vredepaleis (Rauhan palatsi)  



 
PÄIVÄ 5 / 08.10.2017 
 
Aamiainen hotellilla 
 
Aamupäivä vapaa-aikaa  
 
12:00 Lähtö hotellilta: Retki Volendamiin 
 
Volendam on idyllinen kalastajakylä noin 30 min ajomatkan päässä Amsterdamista. 
 
Lounas Volendamissa 
 

 
 
 
16: 30 Saapuminen lentokentälle 
 
18:50 Lento lähtee 
  
 


