
 

Kalliolan kansalaisopisto  

Keväinen taidematka Hollantiin 16 - 21.5.2022 

Keväinen matka Hollantiin vie pääkaupunki Amsterdamiin, josta käsin teemme retkiä mm. Haarlemiin, 

Goudaan, Utrechtiin sekä Haagiin. Matkan aikana tutustutaan hollantilaiseen taiteeseen mm. 

Rijksmuseossa sekä Van Gogh -museossa. Oppaana toimii FT Liisa Väisänen. 

 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

16.5. maanantai AMSTERDAM JA KANAVARISTEILY 

Klo 08:10 Finnairin lento lähtee Helsingistä kohti Amsterdamia, jonne saapuminen klo 9:45. 

 paikallista aikaa. Aikaero Suomen on – 1 tunti. FT Liisa Väisänen on ryhmää vastassa 

 Amsterdamin lentoaseman tuloaulassa. Ajo Amsterdamin keskustaan, jossa teemme 

 kanaaliristeilyn samalla lounastaen. Risteilyn jälkeen jatkamme  Amsterdamin keskustan 

 ympäröivään alueeseen tutustumista bussilla. Majoittuminen keskustahotelliin.   

 Hotelli Residence Le Coin *** (paikallinen luokitus) 

     
 Nieuwe Doelenstraat 5, Amsterdam 

 Hotelli sijaitsee aivan ydinkeskustassa, kävelymatkan päässä Dam-aukiosta, kukkatorista, 

 Waterloopleinin kirpputorista ja Rembrandtplein-aukiosta. Kulman takana on 

 raitiovaunupysäkki. Hotelli koostuu seitsemästä tyypillisestä vanhasta amsterdamilaisesta 

 rakennuksesta, näin ollen jokainen huoneisto on erilainen. Hotellissa on 42 huonetta 4 

 kerroksessa. Hotellissa on hissi. Huoneet ovat modernisti sisustettuja studioita, kaikissa 

 on kylpyhuone, hiustenkuivain, tuuletin, jääkaappi, kahvin/teenkeitin, puu- tai 

 parkettilattia. ilmainen wifi. Hotellissa on aamiaishuone. https://www.lecoin.nl/en/ 

 

17.5. tiistai  HAARLEM  

 Aamiainen. Retki Haarlemiin, jo 1200-luvulla perustettuun kaupunkiin. Haarlem tuhoutui 

 tulipalossa 1576, mutta kaupunki rakennettiin nopeasti uudelleen entistä 

 kukoistavammaksi ja se eli loistoaikaansa 1600-luvulla. Tutustumme Haarlemiin 

 kaupunkikierroksella. 1500-luvun parhaisiin taidemaalareihin kuului haarlemilainen Franz 

 Hals. Käymme hänelle omistetussa museossa, joka on kansainvälisestikin tunnettu 

 Hollannin Kultaisen Aikakauden taidekokoelmistaan. Museo koostuu kahdesta eri 

 toimipisteestä (reilun 5 min. kävelymatkan päässä toisistaan). Hof on 1600-luvulta 

 peräisin oleva näyttävä rakennus, joka aikoinaan on toiminut miesten asuntolana ja 

 orpokotina. Halin kolme eri rakennusta ovat toimineet mm. markkinahalleina. Lounas 

 päivän aikana. Keväisin tulppaaneja on nähtävissä ympäri Hollantia. Paluumatkalla 

 ohitamme laajoja tulppaanipeltoalueita. 

 

18.5. keskiviikko RIJKSMUSEUM JA VAN GOGH MUSEO  

 Aamiainen. Tänään tutustutaan Amsterdamin taideaarteisiin. Rijksmuseon laajat 



 

 kokoelmat esittelevät erityisesti Hollannin kultaisen kauden maalauksia. Tunnetuimpia 

 töitä on Rembrandtin Yövartio, jolla on oma sali museossa. Lounaan jälkeen vierailemme 

 päivän toisessa taidemuseossa, Van Gogh -museossa, jossa on esillä yli kaksisataa van 

 Goghin teosta. Maalaukset ovat esillä kronologisessa järjestyksessä kuvaten viittä eri 

 vaihetta hänen elämässään: Hollanti, Pariisi, Arles, Saint-Remy ja Auvres-su-Oise. 

 

19.5. torstai GOUDA JA UTRECHT 

 Aamiainen. Tänään ajamme ensin Goudaan, juustosta kuuluissaan kaupunkiin Hollannin 

 eteläosassa. Goudan vanha ydinkeskusta on yksi Hollannin viehättävimmistä ja 

 kaupungintalo on kuin suoraan satukirjasta. Idyllistä keskustaa ympäröi kanava. 

 Jatkamme matkaa Utrechtiin, jota pidetään usein kaikkein aidoimmillaan säilyneenä 

 hollantilaisena kaupunkina. Kaupunkiin saavuttua, teemme kävelykierroksen vanhassa 

 kaupungissa ja tutustumme Utrechtin merkittävään uskontojen historian museoon. Se on 

 rakennettu vanhaan Katariinan luostariin. Rakennuksella on pitkä historia, joka ulottuu 

 1200-luvulle. Alun perin se oli kodittomien turvakoti ja myöhemmin mm. sairaalana. 

 Museon kokoelmat sisältävät ainutlaatuisia historiallisia ja taidehistoriallisia näyttelyitä 

 varhaiselta keskiajalta 2000-luvulle. Lounaaksi syömme Utrechtin kuuluja pannukakkuja.  

    

20.5. perjantai HAAG ja DELFT 

 Aamiainen. Ajamme ensin Haagiin, Alankomaiden pääkaupunkiin. Kaupunkikierroksen 

 jälkeen käymme Mauritzhuisin taidemuseossa. Siellä on esillä vaikuttava kokoelma 

 vanhaa hollantilaista taidetta kuuluisilta maalareilta kuten Vermeer, Rembradt, Steen, 

 Potter ja Fabritius. Mauritzhuisin ehkä tunnetuin taideteos on Johannes Vermeerin Tyttö ja 

 helmikorvakoru. Delft on  kuulu keramiikastaan ja se on yksi maan kauneimpia ja 

 idyllisimpiä kaupunkeja.  Poikkeamme Royal Delft -keramiikkatehtaassa katsomassa 

 keramiikan valmistusta. Keramiikkaa valmistetaan edelleen äärimmäistä tarkkuutta 

 vaativana käsityönä perinteisin menetelmin. Lounas päivän aikana.  

 

21.5. lauantai  

 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Kuljetus Amsterdamin lentokentälle. 

Klo 11:55 Finnairin iltalento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 15:15. 

 

Hinta  vähintään 25 henkilöä 

 1475 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 

 vähintään 20 henkilöä 

 1559 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 200 €. 

                   Kahden hengen huone yhden käyttöön 385 €. 

 

Hintaan sisältyy: 

 - Finnairin lennot Helsinki – Amsterdam – Helsinki turistiluokassa 

 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8kg käsimatkatavaraa 

 - matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset ja retket  

 - lounasristeily Amsterdamissa 

 - sisäänpääsymaksut: Frans Hals museo, Rijksmuseum, Van Gogh-museo,  

   Catharinaconvent museo, Mauritshuis, Royal Delft  

 - 5 yön majoitus mainitussa hotellissa 

 - 5 aamiaista, 5 lounasta    

 - lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero 

     

 Opastus FT Liisa Väisänen 



 

 

Hintaan ei sisälly: 

 - ruokajuomat 

 - juomarahat 

 - matkavakuutus **suositellaan** 

 - ravintoloiden mahdollisesti veloittamat lisämaksut erikoisruokavalioista 

 

Huom! Noudatamme matkoilla viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Matka 

toteutetaan matkustusrajoitusten salliessa. Suosittelemme kasvomaskin ja käsidesin käyttöä.  

Jos maahanpääsyyn edellytetään todistus negatiivisesta koronatestistä tai todistus koronarokotteesta, 

vastaa asiakas itse niiden hankkimisesta. 
 

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 

minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää toimistostamme. 

Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan 

mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. 

Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. 

Matkaehdot tämän ohjelman liitteenä. 

 

 
      ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Kehräsaari A 212, Tampere 

info@resviaria.com   

www.resviaria.com 

Puh. 0440 477 070 

KKV 2107/06/Mj 

 

 

 

 

 


