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MATKAOHJELMA AMSTERDAM + REINJOEN RISTEILY  29.3. - 06.04.2020 su – ma 8 vrk 

Kiehtovia suurkaupunkeja ja pikkupaikkojen charmia, vehreitä kukkuloita viiniviljelmineen ja linnoineen 
Amsterdam – Nijmegen – Düsseldorf – Koblenz – Boppard – Rüdesheim – Mannheim (Heidelberg) – 

Speyer – Strasbourg – Basel 
 
Lennot Finnair Helsinki – Amsterdam AY 1301 klo 08.10-09.40  

Zürich – Helsinki AY  1512 klo 10.50-14.35  
 
Matkan hinta Swiss Diamond  2075 €/hlö 2hh/ 1.kansi (keula- tai peräosa)    
(alustava hinta)        2190 €/hlö 2hh/ 1.kansi (keskiosa)    

   2400 €/hlö 2hh/ 2.kansi  
   1 hengen huonelisä 200€ kaikissa kategorioissa     

 
Hintaan sisältyy *Finnairin reittilennot veroineen, 23 kg matkalaukku  

* Lentokenttäkuljetus Amsterdamissa  ja lounas tulopäivänä   
*1 vrk majoitus Amsterdamissa Eden hotellissa aamiaisella      
*Seuraavat  5 retkeä: Lelystadin ilmailumuseo, Keukenhofin kukkapuisto,    
  Amsterdamin kanavaristeily, Heidelbergin rauniolinna ja vanhakaupunki sekä   
  Strasbourgin kaupunkikierros     
*7 vrk Reinjoen risteily täysihoidolla sisältäen juomapaketin (talon viini, 
hanaolut, mehut, virvoitusjuomat) 
* matkaohjelman mukaiset retket  
*Kristina ® matkanjohtajapalvelut risteilyn aikana 
*kuljetus laivalta Baselista Zürichin lentokentälle   
 

Lisämaksusta Varaa liityntälennot edullisesti kauttamme: 
*Turku / Tampere  130 € / hlö 
*Kaikki muut Finnair-kohteet 160 € / hlö 
*Lisämaksulliset retket risteilyn aikana  
* Istumpaikkavaraus etukäteen Finnairin lennoilla 38 €/hlö 

  * paperiliput postin välityksellä 8 €/tilaus   
 
Eden Hotel Amsterdam 4* hotel 
Amstel 144, Amsterdam Tel: +31 (0)20 520 55 75     
Eden hotelli sijaitsee todella keskeisellä paikalla, Amstel -joen varrella; hotellin takana eläväinen 
Rembrandtplein -aukio kuppiloineen ja ravintoloineen. Niin ikään aivan hotellin tuntumassa ostoskadut, 
Waterloopleinin kirpputori sekä kansallisooppera ja -baletti. Rautatieasemalta hotelliin pääsee 
raitiovaunuilla nro 4 ja 14 tai pari pysäkinväliä metrolla. 385 modernia huonetta, joissa kaikki 
perusmukavuudet (kylpyhuone, puhelin, LCD-TV, hiustenkuivaaja, ilmainen WiFi). Hotellissa on baari ja 
aamiaisravintola. Ranskalaistyylinen ravintola Brasserie Flo on avoinna lounas- ja illallisaikaan.  
  
M/S SWISS DIAMOND 
Vuonna 1996 rakennettu ja 2015 peruskorjattu upea m/s Swiss Diamond toivottaa sinut tervetulleeksi 
Euroopan joille! Aluksen ystävällinen 31 hengen miehistö ja intiimi tunnelma tekevät matkanteosta 
kotoisaa ja rentouttavaa. Laivan kaikissa hyvin varustelluissa ulkohyteissä on panoraamaikkunat, joten 
kauniiden maisemien seuraileminen on vaivatonta. Swiss Diamondilla pääset Kristina Cruisesin matkassa 
Tonavalle. Koko laiva on varattu suomalaisten käyttöön tällä lähdöllä. Jokiristeilijän hytit sijaitsevat joko 1. 
keula- tai peräosassa, 1. kannen keskiosassa tai 2.kannella. 2 hengen hyteissä on suihku ja wc, hiusten-
kuivaaja, radio, TV, minibaari, tallelokero, sähkö 220 V ja ilmastointi.    



 
MATKAOHJELMA  
 
Sunnuntai 29.3. (L) Lento Amsterdamiin. Lentokentältä kuljetus Lelystadiin (1 tunti) ja tutustuminen 
ilmailumuseoon siellä.  Perillä aikaa noin 2 tuntia tutustua museoon. Lounaan ja tutustumisen jälkeen ajo 
Amsterdamiin, jossa majoittuminen hotelliin. Matkalla mukana suomea puhuva opas.  
  

Maanantai 30.3. Helsinki – Amsterdam (A,P) 
Aamiaisen jälkeen check out hotellista ja retki Keukenhofin kukkapuistoon. Alueella on myös katettuja 
paviljonkeja, joissa vaihtuvia kukkanäyttelyitä; levähtää voi joissakin alueen kahvila-ravintoloissa ja 
kotiinviemiset löytyvät matkamuistomyymälöistä. Bussikuljetus satamaan ja laivaan nousu iltapäivällä noin 
klo 16.00 – 16.30.   
 
Tiistai 31.3. Amsterdam, laiva lähtee klo 9, Utrecht klo 12.30 – 13.00, Nijmegen klo 18.00 – 24.00 (TH) 
Aamiaisen jälkeen 1 ½ tunnin kanavaristeily Amsterdamin kapeissa kanavissa. Risteily päättyy keskustaan, 
jossa vapaa-aikaa ostoksia varten. Bussikuljetus Utrechtiin, jossa jokiristeilijä odottaa. Reinin sivujoen, 
Waalin, rannalla levittyvä viihtyisä Nijmegen on Alankomaiden vanhimpia kaupunkeja; kaunis keskiaikainen 
ydin monine kauppoineen ja kahviloineen, ravintoloineen ja pubeineen – baareja on paikkakunnan kokoon 
suhteutettuna enemmän kuin missään muualla Alankomaissa. 

• Risteilyn hintaan sisältyvä retki: Amsterdamin kanavaristeily (n. 4 h) 
 
Keskiviikko 1.4. Düsseldorf klo 12.30 – 18.30 (TH) 
Reinin halkoma Düsseldorf on tyylikäs ja moderni bisneskeskus, ja Saksan vauraimpia kaupunkeja. Ilmapiiri 
on nuorekas ja dynaaminen. Nähtävyyksiä ovat myös luksusostoskatu Köningsallee, rokokoopalatsi Benrath 
ja Rheinturm-torni näköaloineen. Vanhakaupunki on täynnä baareja, ja viihtyisällä joenvarsipromenadilla 
on vieri vieressä kahviloita ja ravintoloita terasseineen. 

• Lisämaksullinen retki: Olutkulttuuria Düsseldorfissa (n. 2 h) 32 eur 
 
Torstai 2.4. Koblenz klo 09.00 – 15.00, Boppard, saapuminen klo 17.30 (TH) 
Kauniilla paikalla Reinin ja Moselin yhtymäkohdassa sijaitseva, vehreiden kukkuloiden 
kruunaama Koblenz on Saksan vanhimpia kaupunkeja. Yli 2000-vuotisesta historiasta kertovat kaupungin ja 
lähiseudun monet hienot linnat ja linnoitukset, kirkot ja entiset aateliskartanot.  

• Lisämaksullinen retki: Koblenz & Ehrenbreitensteinin linnoitus (n. 3 h) 32 eur 
 
Perjantai 3.4. Boppard, lähtö klo 07.30 – Romanttinen Reinin laakso – Rüdesheim klo 12.00 – 18.00 (TH) 
Reinin jokilaakson kauneimmissa maisemissa mutkitteleva joki virtaa ohi vaikuttavien kallioiden ja rinteille 
levittäytyvien viiniviljelmien, missä vanhat linnat ja rauniot kaunistavat näkymää. Rüdesheimissa on myös 
nähtävää, kuten mielenkiintoinen mekaanisen musiikin museo, komea luostari ylhäällä rinteessä ja vanhaan 
linnaan tehty viinimuseo. 

• Lisämaksullinen retki: Rüdesheim & Mekaanisen Musiikin Museo (n. 3 h) 47 eur 
 
Lauantai 4.4. Mannheim klo 03.00 – 09.00, Speyer 11.30 – 13.30 (TH) 
Neckarjoen laaksossa sijaitsee Heidelbergin kaupunki. Maisemaa hallitsee rinteellä kohoava jylhä, osittain 
raunioitunut linna, jonka historia juontaa 1200-luvulta.   

• Risteilyn hintaan sisältyvä retki: Heidelbergin rauniolinna ja vanhakaupunki (n. 4 h) 
Retkelle Heidelbergiin lähdetään Mannheimista. Retken aikana laiva siirtyy Speyeriin. 

 
Sunnuntai 5.4. Strasbourg klo 03.00 – 14.00 (TH) 
Kansainvälinen ja hienostunut ranskalaiskaupunki Strasbourg tunnetaan EU:n instituutioiden 
kokoontumispaikkana. Viehkeintä seutua on Unescon maailmanperintökohteisiin lukeutuva, komean 
katedraalin hallitsema historiallinen keskusta. Siihen kuuluu myös idyllinen ja hyvin säilynyt Petite France -
alue kapeine kanavineen ja puuristikkotaloineen. 

• Risteilyn hintaan sisältyvä retki: Strasbourgin kaupunkikierros (n. 3,5 h) 
 
Maanantai 6.4. Basel, saapuminen klo 08.00, Zürich – Helsinki (A) 
Aamiainen, laivasta nousu ja kuljetus Zürichin lentokentälle ja paluulento Helsinkiin. 



  
Ilmoittautuminen:  01.09.2019 mennessä     Harri Utti    harri.utti@saunalahti.fi   puh 0500 207803 
Ennakkomaksu 500€/hlö ja loppumaksu 40 vrk ennen matkan alkua.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä  Suomen Matka-Agentit Oy.   

Toimistokulut 

Matkan erityisluonteen vuoksi muutosten, peruutuksien ja uudelleen kirjoitettavien 

lippujen/matkadokumenttien toimistokuluna peritään 175 € / hlö sekä palveluntuottajan lisäkulut.   

Peruutusehdot 

• Matkojen peruutusehdot poikkeavat Yleisistä matkapakettiehdoista ja näitä noudatetaan 

peruutuksen syystä riippumatta. Matkan peruutusajankohdaksi katsotaan se aika, jolloin 

matkanjärjestäjä saa tiedon peruutuksesta.  

• Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa viimeistään 91 vuorokautta ennen sen alkamista, maksetaan 

varausmaksu hänelle takaisin vähennettyinä toimistokuluilla. 

• Mikäli peruutus tapahtuu 90 -61 vuorokautta ennen matkan alkua, peruutuskulut ovat 

ennakkomaksun suuruiset. 

• Mikäli matka peruutetaan 60 -31 vuorokautta ennen matkan alkua on matkanjärjestäjällä oikeus 

periä 50 % matkan kokonaishinnasta. 

• Mikäli peruutus tapahtuu 30 vuorokautta ennen matkan alkua tai myöhemmin, on 

matkanjärjestäjällä oikeus periä 95% matkan hinnasta. 

Muilta osin noudatetaan Yleisiä matkapakettiehtoja sekä Suomen Matka-Agentit Oy:n erityisehtoja: 

http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/ 

Hintaperuste Hinnat perustuvat tarjoushetkellä voimassa oleviin hintatietoihin, valuuttakursseihin, 

veroihin ja määräyksiin, joiden mahdollisesti muuttuessa pidämme oikeuden vastaaviin hintamuutoksiin.  

Hinta perustuu minimatkustajamäärälle 25 henkilöä.  

Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille (matkalla ei ole esteettömiä kuljetuksia eikä esteetöntä hotellia, ja 

retkillä kävellään) Laivan satamapaikasta johtuen, kävelyä keskustaan saattaa olla yli kilometri. 

 Huom! Matkavaraukseen tulee merkitä se etunimi, joka on ensimmäisenä passissa ja koko sukunimi. 

Varmistathan passin/henkilökortin voimassaolon ja kunnon. Euroopan matkoilla passin on oltava voimassa 

vähintään kolme kuukautta matkan päättymisen jälkeen. 

Palvelurahaa toivotaan maksettavan kansainvälisen tavan mukaisesti n. 6-8 €/asiakas/päivä, katso seur.sivu 

Vedenkorkeus joessa, mahdolliset sulutukset, tuuli ja sää vaikuttavat laivan liikennöintiin ja tästä johtuen 

muutokset risteilyn aikataulussa ja reitissä ovat mahdollisia. 

Kehotamme hankkimaan peruutusturvan sisältävän matkustaja- ja matkatavaravakuutuksen jo matkan 

varausvaiheessa. Tarkista vakuutuksesi mahdolliset vastuurajoitukset, jotka saattavat lisätä matkustajan 

omaa vastuuta. Matkustaja on aina ensisijaisesti vastuussa itse itsestään ja omaisuudestaan. 

Matkustajavakuutus korvaa vakuutusehtojen mukaan mm. odottamattomia ja äkillisiä sairastumisia ja 

tapaturmia. Jos matkustajalla ei ole vakuutusta tai kyse ei ole esim. äkillisestä sairastumisesta, vastaa 

matkustaja itse kuluistaan. Vakuutuksen lisäksi suosittelemme hankkimaan KELA:sta maksuttoman 

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin, jolla pääsee EU- ja Eta-maissa hoitoon myös pitkäaikaissairauden niin 

vaatiessa. Matkavakuutuksissa näitä tilanteita on voitu rajata. Sairaalassa annetun hoidon hinta voi myös 

ylittää matkavakuutuksen hoitokaton. 

mailto:harri.utti@saunalahti.fi
http://matka-agentit.fi/hyva-tietaa/matka-agenttien-erityisehdot/


Palveluraha 

Kansainvälisen tavan mukaisesti laivoilla maksetaan palvelurahaa. Suositeltu palvelurahan suuruus on 6 – 

10 € / hlö / päivä.  Erityisesti jokilaivoissa palvelurahan maksua varten jaetaan hytteihin erilliset 

rahakirjekuoret. Joillakin laivoilla palveluraha kirjautuu automaattisesti hyttitilille, jolloin määrän voi 

suurentaa, pienentää tai peruuttaa kokonaan hyttitilin maksun yhteydessä. Kristina® -matkanjohtaja 

opastaa tarvittaessa palvelurahakäytännössä. 

Tarkemmat ohjeet ja matkaliput lähetetään noin 2 viikkoa ennen matkaa.  

 


