
              
 
 
   TULPPAANIMATKA AMSTERDAMIIN KEUKENHOFIN KUKKAMAAILMAAN 

         22.-29.4.2020 
 
 
 
”Taas on tulppaaneita tulvillaan Iloinen Amsterdam. On kuin kaunein kukka kauniin 
maan Iloinen Amsterdam”.(Genius Lyrics) 
 
Nyt tarjoamme jotain ainutlaatuista eli lähde kanssamme meidän ensimmäiselle 
tulppanimatkalle Hollantiin. 
Matkan aikana kuljemme monien maiden läpi pysähtyen ja tutustuen 
mielenkiintoisiin kohteisiin ammattitaitoisen Satu-oppaamme johdolla.  
 
Matkareitti: Ivalo-Turku-merimatka Silja Line-Tukholma-Kööpenhamina-Bremen- 
Groningen-Amsterdam-Hampuri-Travemünde-merimatka Finnlines-Helsinki-Ivalo. 
 
Matkaohjelma:  
 
1.pv. Klo 04.00 lähtö Ivalosta kohti Turun satamaa jossa nousemme 
22.4.  yölaivaan (Baltic Princess, Silja Line oy).Laiva lähtee klo 20.15. 
 
2.pv. Saavumme aamulla Tukholmaan ja nautimme aamiaisen Hotelli Adrianessa, 
23.4.  joka sijaitsee Silja Line terminaalin läheisyydessä. 

Matka jatkuu kohti Grännan pikkukaupunkia, joka on tunnettu valko-
punaisista karamelleista. Grännan sijaitsee Vättern järven itärannalla. 
 
Matka jatkuu ja pysähdymme nauttimaan omakustanteisen lounaan 
Huskvarna – Jonköping kaupungien läheisyyteen. 
 
Alkuillasta saavumme Tanskan pääkaupunkiin Kööpenhaminaan. 
Majoitumme Hotelli Scandic Sydhavneniin. 
Yhteisen illallisen nautimme hotellin ravintolassa.  
 

3.pv. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu kohti Bremeniä, joka sijaitsee Weser-joen 
24.4.  rannalla Luoteis-Saksassa. 
 Siellä vietämme vapaa-aikaa tutustuen vanhaan kaupunkiin ja mahdollisuus 
 omakustanteiseen lounaaseen. 
 Iltapäivällä matka jatkuu kohti Alankomaan provissin pääkaupunkia 

Groningenia. Groningen on myös Murmanskin ystävyyskaupunki.  
 Majoitumme Best Western Plus Hotel Groningen Plazaan. Yhdessä nautimme 

illallisen hotellin ravintolassa. 



4. pv. Aamiaisen jälkeen matka jatkuu Amstelveeniin ja siellä vierailemme 
25.4.  Clara Marian juustolassa sekä puukenkätehtaalle. 

Vierailun aikana on mahdollisuus juustomaistiaisiin. Juustoja ja puukenkiä  
voi ostaa tilan matkamuistomyymälästä. 

 
Vierailun jälkeen lähdemme kohti määränpäätämme Amsterdamia. 
Majoitumme Park Inn By Radisson Amsterdam City Westiin. 
Illalla yhteinen illallinen hotellin ravintolassa.  

 
5.pv. Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Keukenhofin tulppaanimaailmaa. 
26.4. Keukenhofissa kukkii yli 7 miljoonaa sipulia yhteensä 800 tulppaanilajiketta. 

Alue on 32 hehtaaria ja kukkien lisäksi siellä voi nauttia kukkaesityksistä,  
yllättävistä inspiroivista puutarhoista, ainutlaatuisista taiteista ja  
tapahtumista. 

 
Kukkaloiston jälkeen palaamme Amsterdamiin. Vapaa-aikaa ja  
ostosmahdollisuuksia omatoimisesti. 

 
Illallinen nautitaan hotellimme ravintolassa. 
Vaihtoehtona (lisämaksusta)myös 4-ruokalajin illallisristeily Amsterdamin  
läpikulkevissa kanavissa samalla ihastellen Amsterdamin kauneutta  
iltavalaistuksessa (kesto2.5h-3h). 

 
6.pv. Aamiaisen jälkeen aloitamme kotimatkan. Pysähdymme vielä kerran 
27.4.  Bremenissä mahdollisuus vierailla alppiruusupuutarhassa omatoimisesti.  

Täältä jatkamme matkaa Hampuriin ja siellä tutustumme kaupungin  
nähtävyyksiin ja jatkamme Travemünden satamaan missä vielä on  
mahdollisuus tehdä edullisia ostoksia. 

 Kello 23.00 pääsemme laivaan(Finnlines), joka lähtee aamuyöllä kello 03.00  
kohti Suomea. 

 
7.pv. Tämä päivä vietettään merellä ja nautitaan yhdessä olosta ja jaamme mietteitä  
28.4.  tästä ensimmäisestä tulppaanimatkastamme. Laivalla on myös kuntosali ja  

mahdollisuus varata itselle hemmottelua hieronnan myötä. 
 
8.pv. Saavumme Helsinkiin Vuosaaren satamaan klo 09.00 ja siellä sitten kiitämme 
29.4.  Satu-opastamme. Kotimatka alkaa tämän jälkeen ja matkalla pidämme lounas  

ja kahvitaukoja. 
 Saavumme myöhään illalla Ivaloon väsyneinä mutta tyytyväisinä  

monipuolisesta matkakokemuksesta ja ehkä muutama tulppaanisipuli  
mukanamme. 

 
 Hinta: 1288,00 eur /2 hh /hlö tai +390.00 eur/1hh- lisä 
 ENNAKKOVARAAJAN ETU -10% ! Etuvoimassa 30.11.2019 asti. 
 Matka toteutetaan jos on vähintään 20 lähtijää.  
 

Matkan hinta sisältää: 
Bussikuljetuksen ja suomenkielisen opaspalvelun 
Silja Line B-hytin, buffetillallisen, aamupalan Tukholmassa 
Hotelliyöpymiset;  
Kööpenhaminassa,Groningessa,Amsterdamissa(puolihoito) 
Sisäänpääsyt: Clara Marin tilalle, Keukenhofiin 
Finnlines AB3-sisähytin, brunssi,illallinen ja aamiainen 
Lisämaksusta: erilliset sisäänpääsyt, Amsterdamin illallisristeily, 

                    ikkunallinen hytti (Finnlines) 
 



Varaukset ja lisätietoa:  
 
Matkalle voi tulla myös väliltä! 
Suomen osuuden matkareitti on 
Ivalo-Sodankylä-Rovaniemi-Oulu-Jyväskylä-Tampere-Turku 
 
sähköposti: info@kukkolanbussit.com 
p. 0400 981 243 /Marjatta 
 
Varaukset tehtävä viimeistään 04.03.2020 mennessä.  
Kuluton peruutus tehtävä viimeistään 11.03.2020. 
 
 
Hotellitiedot: 
 

Scandic Hotels Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV 

+45 88 33 36 66, www.scandichotels.fi 

 

Best Western Plus Hotel Groningen Plaza, Laan Corpus den Hoorn 300,9728 JT 

Groningen, +31 50 524 8016, www.hotelgroningenplaza.nl 

 

Park Inn By Radisson Amsterdam City West,La Guardiaweg 59,1043 DE 

Amsterdam, +31 20 242 0000, www.radissonhotels.com/en-us/hotels/park-inn-

amsterdam-city 

 

Laivat: 

 

Silja Line / Baltic Princess 

FinnLines 
  

Käyntikohteita mm. 
 
Ruotsin Gränna on maailman polkkapossujen pääkaupunki; puna -valkoisten 
makeisten kotipaikka Vättern järven rannalla. 
 
Clara Maria: Juustola ja puukenkätehdas. Aitoja tuotteita suoraan farmilta. 
 
Keukenhof: On puisto suuruudeltaan 32 hehtaaria ja siellä on 15 kilometriä 
polkuja. Puisto on erikoistunut tulppaaneihin ja muihin sipulikukkiin, joita 
siellä onkin seitsemän miljoonaa yli 1 600 lajikkeesta. Puisto on avoinna 
kahdeksan viikon ajan maaliskuulta toukokuuhun. Vuonna 2016 puistossa 
vieraili noin 1,1 miljoonaa matkailijaa.  
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