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Baltic Princess 27.-28.11.2016
  

SUPERBINGO! Osallistu ja voita 400 €  matka-lahjakortti!

Markku 
Aro

& Diesel

Lähtö Turusta su 27.11. klo 20.15, paluu Turkuun ma 28.11. klo 18.30
 Teemaristeilyllä ohjelmaa
• Mikko Kuustonen - “Matkamuistona elämäntarkoitus” luento sekä musiikkia
•  Pirkko Mannola - Kunnossa kaiken ikää
• imitaattori Heikki Hilander
• artisteina Markku Aro & Diesel sekä Souvarit
• Raili Hulkkonen  - Meikin ja silmälasien merkitys
• Leena Sarvi  - huivi- ja korkokenkäkoulu sekä kuinka esiinnyn valokuvissa
• Hanuristi, humoristi Seppo Soittila  - Hauska mies Hauholta viihdyttää
• Osuuspankin luennot
• Marttojen luento: Joulunajan kattaustrendit
• muistiluento
•  kuuloliiton luento ikäkuulosta
• luento “Äijäenergiaa”
• hiuspohja-analyysit, pikakauneushoidot, hiustenhoitotuotteet
• käsihoitoja ja parafiinijalkahoitoja
• Independent Forever Business Owner Minna Zilliacus esittelee aloevera-hyvinvointituotteita 

Ilona Liikunnan Tiina ja Paula pitävät aamuvenyttelyn/virkistyksen sekä 
kertovat tulevista liikuntalomista.
Risteilyllä juontajana Oskari Palomäki. Laivalla lisäksi Superbingo!  
Ohjelma sitoumuksetta.

Hyvinvointimessut laivalla!
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Majoitus:
Apollo Museumhotel Amsterdam City Centre ***
P.C. Hooftstraat 2, Amsterdam
https://www.apollohotels.co.uk/apollo-museumhotel-amsterdam-city-centre/
Best Western Apollo Museum hotelli (3*) sijaitsee kaupungin 
muodikkaimman ostoskadun PC Hooftstraatin sekä Stadhouders-
kade –kadun kulmauksessa. Vain pienen kävelymatkan päässä 
hotellista sijaitsevat Museumplein –aukio (van Gogh museum, 
Stedelijk museum; Rijksmuseum on käytännössä hotellin 
naapuri) sekä Leidseplein –aukio ravintoloineen.
Hotelliin aulaan noustaan kadulta 9 askelmaa, joka liikunta-
rajoitteisten syytä huomioida (tarpeen tullen voi käyttää 
hotellin tavarantoimitukseen tarkoitettua luiskaa, ja nousta 
hissillä kellarikerroksesta ylös aulaan ja asuinkerroksiin).
Hotellissa kaikkiaan 188 huonetta, joista löytyy: ilmastointi, 
TV, puhelin sekä kylpyhuone (osassa kylpyamme).
Huoneet sekä hotellin yleiset tilat on uusittu vuonna 2010. 
Asiakkaiden käytössä aulabaari sekä sään salliessa takapihan 
terassi. Aamiainen tarjolla: arkisin klo 07:00 - 10:30 

Matkaohjelma: 

Tiistai 2.4. 
Finnairin lento lähtee Jyväskylästä klo 05:50 Helsingin kautta kohti
Amsterdamia, jonne saavutaan klo 09:40 paikallista aikaa. Opas on ryhmää vastassa 
lentokentän tuloaulassa nimikyltin kanssa.
Matka jatkuu kohti Amsterdamin keskustaa, kuljetuksen aikana opas kertoo tietoja 
kohteesta.
Amsterdamissa bussilla ajoa keskusta-alueella rajoitetaan koko ajan, kaupunkikierros 
tehdään veneellä, samalla lounastaen. Risteily Amsterdamin kanavilla on aina elämys 
- ja lounaan ohessa nähdään kaupunkia eri puolelta, sekä opas kertoo lisää kohteesta. 
Risteilyn ja lounaan jälkeen tutustumme vielä hotellin lähellä sijaitsevaan timanttihio-
moon. Kohteessa voi tehdä myös ostoksia! Majoittuminen hotelliin.
Loppupäivä vapaata aikaa.

Keskiviikko 3.4.
Aamiainen hotellilla klo 07.00 – 10.30
Aamiaisen jälkeen lähtö kohti Keukenhofin kukkapuistoa.
Lisse on Alankomaiden kukkasipulituotannon keskus.
Lissessä sijaitsee tämä legendaarinen Keukenhofin 
kukkapuisto, jossa miljoonat kukat luovat keväisin 
sanoinkuvaamattoman upean väriloiston!
Nimi Keukenhof tarkoittaa keittiöpuutarhaa. Alueen 
omisti 1400-luvulla hollantilainen herttuatar Jacoba van 
Beieren, jonka palvelusväki sai puutarhasta vihannekset,
hedelmät ja yrtit linnan keittiön tarpeisiin. 1800-luvulla 
Keukenhof muutettiin puistoksi, jonka kiemurtelevat polut ovat yhä puiston perustana. 
Sipulit (kaikkiaan noin 7 miljoonaa) on istutettu huomioiden eri lajien kukinta-ajat, 
korkeus, värit jne; siten taataan, että koko sesongin ajan on kävijöille varmasti 
nähtävää. Alueella on myös katettuja paviljonkeja, joissa vaihtuvia kukkanäyttelyitä; lev-
ähtää voi joissakin alueen kahvila-ravintoloissa ja kotiin viemiset löytyvät matkamuisto-
myymälöistä.



Keukenhoff retken kesto 5 tun-
tia ja bussikuljetus sekä sisään-
pääsyliput sisältyvät hintaan.
Illalla yhteinen illallinen 
Amsterdamissa.

Torstai 4.4. 
Aamiainen hotellilla. 
Vapaapäivä Amsterdamissa / 
mahdollisuus 
lisämaksulliseen retkeen Rot-
terdamiin.
Yhteinen 3 ruokalajin illallinen.

Perjantai 5.4. 
Aamiainen hotellilla.
Lähtö hotellista, matkatavarat mukaan bussiin. Matkalla Schipholin lentokentälle poiketaan 
Amstelveenissa tutustumassa Clara Maria juustotilaan, jossa tutustutaan sekä puukenkien 
että juustojen valmistukseen; juusto & viini voileipälounas sekä mahdollisuus tietysti tuliai-
sostoksin.
Clara Maria on 150 vuotta toiminut maatila Amstelveenissa, Amsterdamin keskustasta lou-
naaseen. Vanha alkuperäinen tallirakennus on muutettu puukenkäverstaaksi ja juustolaksi, 
molemmissa tuotteet valmistuvat edelleen perinteisin menetelmin. 
Kierroksen aikana mahdollisuus tietysti myös maistiaisiin. 
Puukenkäverstaalla voi nähdä koko prosessin ‘halosta kengäksi’, käsityöläisillä edelleen 
vanhat työkalut käytössä. Valmiita tuotteita - juustoja sekä puukenkiä - voi ostaa tilan matka-
muistomyymälästä.
Clara Marian juusto & viini lounas.
Retki päättyy Schipholin lentokentälle. 

Lento Amsterdamista lähtee klo 18.50 ja saapuu Helsinkiin klo 22.10. Helsingissä ehtii kah-
vitella / tehdä ostoksia lentokentällä ennen jatkolentoa Jyväskylään klo 23.40, jonne saa-
vumme klo 00.25.

LISÄMAKSULLINEN RETKI:

Retki Rotterdam, kesto noin 8 tuntia Tällä retkellä tutustutaan
täysin erilaiseen Hollannin kaupunkiin kuin mitä Amsterdam 
on! Ajomatkaa Amsterdamista tulee noin reilu tunti per suunta
Tutustumiskohteina mm. . Markthal, Centraal Station, 
De Rotterdam, Kop Van Zuid, sekä merimieskirkko.

Markthal on jo rakennusvaiheesta alkaen ollut nähtävyys 
Rotterdamissa. Kaaren muotoisen rakennuksen 
sisäseiniä peittävät valtavat 3D-kuvat marjoista ja 
vihanneksista – kauppahallin teemaan sopien. 

Kubuswoning
Vuonna 1984 rakennetut ‘kuutiotalot’ herättävät mielen-
kiinnon päästä sisälle katsomaan kuinka ihmeessä näissä 
cityasunnoissa oikein asutaan.
(yksi asunnoista on avoinna yleisölle; maksullinen, 
3,5€7henkilö).


