
 

Juustopöytä ry:n matka 
ILOISEEN AMSTERDAMIIN 2. – 5.5.2022  

 

Alustava matkaohjelma: 
 
2.5. maanantai  Kaupunkikierros ja kanavaristeily  
Klo 06.00  Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja lähtöselvitys.  
Klo 08.10 Lähtö Finnairin reittilennolla Amsterdamiin.  
Klo 09.45     Saavumme Amsterdamin lentoasemalle, jossa paikallisopas on meitä vastassa ja  

lähdemme suoraan kaupunkikiertoajelulle. Kierroksen aikana tutustutaan niin kaupungin 
historiaan kuin nykypäiväänkin, jo eri aikakausien rakennustyylit ovat huikea kontrasti.  
Keskustaan tullaan etelän suunnasta, Amstel-joen vartta seuraillen. Amstelpark –puiston 
kulmalla ohitetaan vanha tuulimylly sekä Rembrandt monument -patsas. Kierroksella  
ohitetaan myös Amstel-joen yli johtava kuuluisa "Laiha Silta", entinen juutalainen 
kaupunginosa Waterlooplein-aukion ympäristössä sekä Kuninkaallinen palatsi.  
Jätämme matkatavarat hotelliin.  

 

   
 EDEN HOTEL AMSTERDAM **** (paikallinen luokitus) 

Hotelli on yksi parhaista mahdollisista tukikohdista Amsterdamissa. Sen sijainti Amstel-
joen mutkassa ei voisi olla enää keskeisempi. Hotellin takana on eläväinen 
Rembrandtplein-aukio kuppiloineen ja ravintoloineen, ostoskadut alkavat myös kulman 
takaa. Vastapäätä hotellia on kaupungintalo sekä Kansallisooppera ja -baletti, niiden 
taakse jää eläväinen Waterloopleinin kirpputori. Waterlooplein on myös lähin metroasema. 
Hotellin edessä on venelaituri. Hotellisa on 391 huonetta, joissa on mm. mukavat sängyt 
laadukkaine petivaatteineen, lcd-tv, Nespresso-keitin, ilmastointi, tallelokero, ilmainen 
wifi. Hotellikompleksissa toimii paljon erilaisia ravintoloita. www.edenhotelamsterdam.com 
 
Kävelemme oppaan johdolla De Waag -ravintolaan lounaalle. Nieuwmarkt-aukion 
keskellä on vuonna 1488 rakennettu vanha idyllinen vaakatalo, joka on nykyisin 
ravintolana. Se huokuu historiaa: pääsalin keskipiste ovat massiiviset kattokruunut, joissa 
palavat 300 elävää kynttilää luovat rakennuksen tunnelmaan sopivan lämpimän 
valaistuksen.  
 

Klo 13.30 Lounaan jälkeen nousemme laivaan ja teemme tunnin kanavaristeilyn, jonka aikana 
saamme hyvän kattavan silmäyksen kuuluisista kanavista ja niitä reunustavista 
tyypillisistä rakennuksista. Englanninkielinen selostus tulee nauhalta. Laiva on katettu, 
lämmitettyjä ja wc on käytössä. Ennen risteilyn starttia on mahdollisuus ostaa juomia.  

Klo 14.30  Risteilyn päätyttyä kävelemme takaisin hotelliin. Ilta vapaata aikaa. 
 
 
 
 



 

 

 
3.5. tiistai  Keukenhofin puutarha  
Klo 9.30 Aamiaisen jälkeen lähdemme retkelle Keukenhofin kukkapuutarhaan.  
  
 Tiesitkö muuten, että tulppaaneista on olemassa yli 500 muunnosta? 

Kasvitieteilijä Carolus Clusius toi tulppaanit Hollantiin mukanaan Turkista kolmisen sataa 
vuotta sitten. Kukkameret reunustavat tietä jo kaukaa ennen kuin saavumme Keukenhofin 
puutarhaan. Tulppaanien lisäksi täältä löytyy narsisseja, krookuksia, hyasintteja ja muita 
kirkasvärisiä kevätkukkasia. Tuhannet kukkaharrastajat vierailevat puutarhassa 
vuosittain. Keukenhofin sesonki on pitkä ja siellä kukkiikin samoissa penkeissä eri kukkia 
kuukaudesta toiseen. Puutarha on kehittänyt oman tekniikan istutukseen: sipuleita 
istutetaan kerroksittain siten, että ensi kukkivat ylimmäksi ja viimeisenä kukkivat 
alimmaksi.  

 
Keukenhof sijaitsee Lissessä, jota pidetään kukkivan Hollannin sydämenä. Kreivitär Jacoba 
van Beieren omisti maat vuosina 1401–1436. Keukenhof alkoi pienenä keittiöpuutarhana, 
jossa kreivitär kasvatti yrttejä ja kukkia. Vuodesta 1949 alkaen alue on kasvanut suureksi 
32 hehtaarin puutarhaksi. Syksyn aikana istutetaan maahan 100 000 sipulia/päivä, jotta 
kaikki noin 6 miljoonaa kukkaa kukkisivat keväällä. Puutarhassa on myös 
orkideapaviljonki, teemapuistoja, lampia sekä kahvila/ravintola. Paluumatkalla näemme 
myös tulppaanipeltoja silmänkantamattomiin.   

 
Puutarhavierailun jälkeen nautimme lounaan läheisessä ravintolassa ja palaamme 
takaisin Amsterdamiin.  
 
Kukista kiinnostuneiden kannattaa tutustua myös Singel – kanavan uiviin 
markkinoihin, joka sijaitsee vain parin minuutin kävelymatkan päässä Dam- aukiolta ja 
samalla tutustua kukkatoriin.  
 
Illalla halukkailla on mahdollisuus osallistua oopperaan. Amsterdamin oopperassa 
esitetään Puccinin Tosca -ooppera klo 19.30. Lipunmyynti avautuu 2.11.   

 
 
4.5. keskiviikko Edam, juustotila ja Volendam 
 Aamiainen hotellissa. Tänään lähdemme retkelle Volendamin alueelle. 
Klo 09.30 Lähdemme bussilla kohti Edamia. Edam -nimestä tulee ensimmäisenä mieleen tietysti 

juusto. Jo vuosisatojen ajan tunnettu pallojuusto on lähtenyt pikkukaupungista kaikkiin 
maailman kolkkiin. Edam on kuitenkin enemmän kuin vain juusto. Kaupungissa on rikas 
historia, alkaen jo 1100-luvulta, jolloin maanviljelijät ja kalastajat asettuivat Ii-joen 
rantamille. Kylästä kasvoi hiljalleen rikas kauppakaupunki, jossa mm. laivanrakennus 
esitti tärkeää roolia. Hyvin säilyneet vanhat talot sekä pittoreskit aukiot ja sillat luovat 
ainutlaatuisen tunnelman. Täältä jatkamme kohti Volendamia. 

 
 Matkalla pysähdymme Jacobs Hoeven juustotilalla Katwoudessa, lähellä Volendamia 
 Iisselmeer-sisämeren rannalla. Perinteisiin volendamilaisiin asuihin pukeutunut henkilö- 

kunta ottaa vieraat vastaan ja kertoo perustiedot juuston valmistusprosessista. Kierroksen 
jälkeen maistelemme kuutta eri juustoa sinapin kera ja lasillisen punaviiniä.  

 
Volendamin syrjäinen sijainti sekä vilkas kalastustoiminta ovat taanneet sen, että kylä 
on säilyttänyt omaleimaisen charminsa jo yli 600 vuotta. Persoonalliset pienet talot sekä 
kanavat laskusiltoineen luovat uniikin merihenkisen, romanttisen tunnelman.  

 



 

 Volendamissa nautimme lounaan, jonka jälkeen jää vielä omaa aikaa tutustua kaupunkiin. 
 
 Palaamme takaisin Amsterdamiin n. klo 14.30.  
 
 Tänään iltapäivällä halukkailla on mahdollisuus lähteä matkanjohtajan kanssa Van Gogh- 

museoon. Amsterdamin van Gogh museossa on maailman laajin kokoelma van Goghin 
töitä ja siitä syystä se tarjoaa kävijöille mahdollisuuden tutustua taiteilijan töihin eri 
aikakausilta ja vertailla niitä muiden taiteilijoiden teoksiin samalta aikakaudelta. 
Museon kokoelma on jaettu kolmeen osaan: Vincent van Goghin työt, muiden taiteilijoiden 
työt sekä museon kokoelman historia. Van Goghin maalaukset ovat esillä kronologisessa 
järjestyksessä kuvaamassa viittä eri vaihetta hänen elämässään: Hollanti, Pariisi, Arles, 
Saint-Remy sekä Auvres-sur-Oise. Lisämaksullisen retken hinta: 39 €/henkilö 
sisältäen opastetun kierroksen ja sisäänpääsymaksun.   

 
Klo 19.00 Yhteinen läksiäisillallinen.  
 
5.5. torstai  Clara Marian juustotila ja kotiin 
 Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. 
Klo 12.00 Otamme matkatavarat mukaan ja lähdemme retkelle kohti Amstelveenia, Amsterdamista 

lounaaseen. Vierailemme Clara Marian juustolassa. Vanha alkuperäinen tallirakennus on 
muutettu puukenkäverstaaksi ja juustolaksi. Molemmissa tuotteet valmistuvat edelleen 
perinteisin menetelmin. Juustolassa vastalypsetty maito kootaan suureen sammioon, 
jossa tilan Gouda-juustot saavat alkunsa. Näemme myös, miten puukenkäverstaalla halko 
muuttuu kengäksi perinteillä työkaluilla. Nautimme yhteisen juusto-viinilounaan, jonka 
jälkeen on vielä hetki aikaa tehdä tuliaisostoksia Clara Marian matkamuistomyymälässä 
ennen kuljetusta lentoasemalle. 

Klo 18.50 Lähtö Finnairin reittilennolla Helsinkiin, jonne saavumme klo 22.10.  
 
 
   ****** 
 
Hinta: min 30 lähtijää 
 1125 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa  
 
 min 25 lähtijää 
 1155 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa  
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 340 euroa.  
 
Hintaan sisältyy: 

- Finnairin reittilennot turistiluokassa mennen tullen 
- verot ja viranomaismaksut 
- ruumaan menevä matkatavara 23 kg 
- kuljetukset kohteessa ohjelman mukaan 
- kolmen yön majoitus mainitussa hotellissa 
- aamiainen hotellissa 
- kolme lounasta 
- läksiäisillallinen 
- opastettu kaupunkikiertoajelu tulopäivänä 
- kanavaristeily tulopäivänä 
- opastettu retki Keukenhofin kukkapuistoon 
- opastettu retki Edamiin ja Volendamin  
- juustotilavierailu Volendamissa 
- opastettu retki Clara Marian juustotilalle 
- suomalaisen matkanjohtajan palvelut 
- arvonlisävero 

 
Hintaan ei sisälly: 

- ruokajuomat ja muut ruokailut 
- lisämaksullinen retki Van Gogh-museoon 39 €/hlö min 12 lähtijää 
- konsertti/oopperaliput 



 

- matkavakuutus ** suositellaan ** 
 
 
Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme 
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita. Suosittelemme maskin ja käsidesin 
käyttöä.  HUOM. Matka toteutetaan matkustusrajoitusten salliessa.    
  
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarvittaessa kysy lisää tietoa 
toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu 
etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 
kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja 
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida 
taata, sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.     
  

   

  ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~   
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy  
Kehräsaari A 212, Tampere  
info@resviaria.com    
www.resviaria.com  
Puh. 0440 477 070    
KKV 2107/06/Mj  
 
 
 
RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT 1.7.2018 ALKAEN 
 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen 
sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Resviaria Oy on täysin vastuussa koko 
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Resviaria Oy on hankkinut suojan palauttaakseen 
suorittamasi maksut ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen paluukuljetuksesi sitä varalta, että 
yrityksestä tulee maksukyvytön.  
   
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja toukokuussa 2018 
allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Ehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtyihin sopimuksiin. Ehdot on laadittu 
ottaen huomioon matkapaketteja koskevan direktiivin (EU2015/2302) ja lain pakottavat säännökset. Matkan 
erityisluonteen vuoksi sovellamme seuraavia erityisehtoja: 
 
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT: 
Matka maksetaan kahdessa erässä: ennakkomaksu 250 euroa, kun olet saanut vahvistuksen osallistumisesta. 
Loppumaksu erääntyy 18.3.2022 mennessä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun. 
 
PERUUTUSEHDOT: 
- Mikäli matka peruutetaan viimeistään 31.1., veloitetaan toimistokulut. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 31.1., mutta viimeistään 4.4., veloitetaan varausmaksu. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 4.4., mutta viimeistään 19.4., veloitetaan 50 % matkan  
  hinnasta. 
- Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 19.4., peritään 95 % matkan hinnasta. 
 
Jos matka on hinnoiteltu sen mukaan, että kahden matkustajan seurue majoittuu samaan huoneeseen ja joku 
seurueen jäsenistä peruuttaa matkansa, on matkanjärjestäjällä oikeus periä peruutuskulujen lisäksi peruutuksen 
johdosta syntyvästä majoituksen vajaakäytöstä aiheutuvat kulut. Matkanjärjestäjä ja matkalle lähtevä ryhmä 
voivat edellä mainitun sijaan sopia yhteisesti matkaseurueelle tarkoituksenmukaisemmasta majoitusjärjestelystä, 
jolloin matkalle lähtevä ryhmä vastaa mahdollisista lisäkuluista.  
 
Jos matkaa ei peruuteta eikä matkustaja saavu sovitulle lähtöpaikalla sovittuun aikaan tai jos hän ei voi osallistua 
matkaan siksi, ettei hänen vastuullaan olevista syistä ole matkaan tarvittavia asiapapereita, kuten voimassa 
olevaa passia tai viisumia, hänellä ei ole oikeutta maksun palautukseen.  



 

 
Lääkärintodistus ei pienennä peruutuskuluja. Matka ei sisällä peruutusturvamaksua. Kehotamme matkustajiamme 
jo matkan varausvaiheessa ottamaan riittävän kattavan matkavakuutuksen, johon sisältyy mm. peruutusvakuutus  
oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman 
varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös 
vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan sekä mahdollisen korvausmäärärajoituksen ko. tilanteessa, varsinkin jos 
kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmäärä on 
rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen (esim. peruutuskulut 25 % vakuutusyhtiön 
vastuulla ja 75 % vakuutetun omalla vastuulla). 
 
Matkustajalla on oikeus luovuttaa sopimukseen perustuvat oikeutensa henkilölle, joka täyttää matkalle 
osallistumista koskevat ehdot. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvaus luovutuksesta tai tietojen 
muutoksesta aiheutuvista toimenpiteistä sekä yhteistyökumppanin veloittamat todelliset kulut.    
 
Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista, 
jotka ovat matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja joiden seurauksia ei olisi voitu välttää, 
vaikka kohtuulliset toimenpiteet olisi toteutettu. Näitä olosuhteita voivat olla esim. viranomaismääräykset, 
ilmatilarajoitukset, sotatoimet, luonnonkatastrofit. Myös keskeisten palvelujen, kuten sähkön tai veden saannin 
keskeytyminen voi olla kyseisiä syitä.     
 
Tietoa turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista/ 
terveystilanteesta saat nettisivulta www.rokote.fi. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI 
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää 
matkustajamäärää. Peruuttamisesta ilmoitetaan tällöin viimeistään 20 vrk ennen matkan alkua ja mahdolliset 
matkustajan jo maksamat maksut palautetaan peruutusilmoituksen jälkeen matkustajan ilmoittamalle tilille. 
Matkan toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄN VASTUU VAHINGOISTA 
Resviaria Oy järjestää vapaa-ajanmatkoja eikä ole vahingonkorvausvelvollinen liikeasioille välillisesti aiheutuvista 
ongelmista, jos esim. matkalta paluu myöhästyy. Matkanjärjestäjä ei ole korvausvelvollinen matkustajan itse 
matkaohjelmaan tekemistä muutoksista tai käyttämättömistä palveluista. 
 
KULJETUSYHTIÖN VASTUU 
Lentomatkat tehdään reittilennoilla. Kuljetusyhtiöt ovat vastuussa matkustajista kuljetuksen aikana 
kuljetusehtojensa edellyttämällä tavalla.  
 
MATKUSTAJAN REKLAMAATIOVELVOLLISUUS 
Virheestä, joka voidaan korjata jo matkan aikana, on ilmoitettava oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän 
edustajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu. Matkustajan tulee kyetä näyttämään, että ilmoitus 
on tehty. Mikäli näin ei tapahdu, matkustaja ei ole myöhemmin oikeutettu vetoamaan matkanjärjestäjän 
suorituksessa olleeseen virheeseen. 
 
PASSI JA VIISUMIMÄÄRÄYKSET 
Matkustaja on velvollinen ilmoittamaan matkanjärjestäjälle hyvissä ajoin ennen matkan alkua, mikäli hän ei ole 
Suomen kansalainen. Matkalle tarvitaan passi tai uuden mallinen henkilökortti.  
 
MIES- JA NAISPAIKAT 
Yksin matkustavan on varauduttava maksamaan yhden hengen huoneen lisämaksun, mikäli toista mies- tai 
naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa matkansa. 
 
NIMENMUUTOKSET 
Pyydämme Teitä ystävällisesti tarkistamaan, että nimenne on kirjoitettu laskuun oikein, sillä lentolippuun tulostuu 
laskun mukainen nimi. Mahdollinen nimen korjaus on ilmoitettava viimeistään loppumaksun yhteydessä. 
Myöhemmistä ilmoituksista perimme nimenmuutoskuluina 80 euroa/henkilö sekä lentoyhtiön veloittamat kulut. 
 
MATKUSTAJATIEDOT 
Matkustajat ovat tietosuojalain turvaamia, joten emme luovuta matkustajatietoja tai anna etukäteistietoja 
matkalle osallistujista. Tietojen luovuttaminen ei jälkikäteenkään ole luvallista. Täten pyydämme Teitä itse 
vaihtamaan matkalla solmimienne tuttavuuksien kanssa yhteystietonne. 
 
MATKANJÄRJESTÄJÄSTÄ RIIPPUMATTOMIEN KUSTANNUSMUUTOSTEN VAIKUTUS MATKAN HINTAAN 
Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa matkan hintaa niissä tapauksissa, jos matkaohjelmaan ja hintaan 
sisältyvissä palveluissa tapahtuu matkanjärjestäjästä riippumattomia muutoksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi 
lentokustannusten muutokset, kohdemaan palvelujen hintojen muutokset tai vastaavat.  
 



 

 
 
 
ASIANTUNTIJAN VAIHTUMINEN  
Pidätämme oikeuden käyttää nimetyn asiantuntijan sijaan toista opasta pakottavassa tilanteessa, esim. nimetyn 
asiantuntijan ollessa estynyt sairastumisen tai muun vakavan syyn johdosta. Asiantuntijan vaihtuminen toiseen ei 
oikeuta vahingonkorvaukseen, hinnanalennukseen tai matkan peruuttamiseen kuluitta.  
 
OHJELMANMUUTOKSET 
Pidätämme oikeuden matkaohjelmaan tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin.  
Resviaria Oy:llä on oikeus vaihtaa hotelli vastaavan tasoiseen tai parempaan hotelliin ilman velvollisuutta 
hinnanalennukseen tai korvaukseen.  
 
HUOMIOITAVAA 
Koronaviruksen estämiseksi useissa maissa on voimassa poikkeuksellisia maahantulomääräyksiä.  
Mikäli olette matkustaneet Suomen ulkopuolella 14–30 vrk ennen tätä matkaa, ilmoitattehan siitä meille, niin 
tarkistamme koskevatko rajoitukset teitä.  

Lentoyhtiöillä ja lentoasemilla saattaa hengityssuojaintein käyttö olla pakollista. Hengityssuojain voi olla 
kertakäyttöinen tai kankainen ja asiakkaan tulee itse hankkia suojaimet. Varaattehan riittävän määrän suojaimia 
matkaa varten. Paras tapa suojautua tartuntoja vastaan sekä kotimaassa että ulkomaanmatkalla on noudattaa 
hyvää käsihygieniaa. 

Koska tilanteet muuttuvat ja rajoituksia poistetaan, lähetämme viimeisimmät tiedot vaadituista määräyksistä noin 
kuukautta ennen matkaa. 
 
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT  
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö. 
 
 
 


