
 

 

                 
 

Floriade – Keukenhof Euroopan keväiset puutarhat  16-23.4.2022  
Jokiristeily Saksan, Hollannin ja Belgian vesillä   
Köln-Hoorn-Lelystad (Rotterdam)-Kinderdjiik-Gent-Antwerpen-Nijmegen-Köln 

 

 
 

Keväinen jokiristeily viehättäviä vesiteitä risteillen, on matka ”Euroopan keväiseen puutarhaan”.  
Loputtomat tulppaanipellot ja kuvaukselliset pikkukaupungit tarjoavat runsaasti iloa silmälle ja sielulle. 
 
Matkalla vieraillaan “Floriadessa”- Hollannin suurimmassa kukkanäyttelyssä, joka järjestetään vain 
joka kymmenes vuosi. Vierailu Floriadessa, kukkaloiston, koristeellisten vihannesten, erilaisten 
pensaiden ja puiden, tuoksujen ja makujen maailmassa on unohtumaton elämys. 
 
Kukkaisristeily ei olisi täydellinen ilman retkeä Keukenhofiin, kukkien ystävien paratiisiin.  
Keväisin siellä kukkii yli 6 miljoonaa tulppaania, narsissia, hyasinttia ja muita sipulikasveja pysyvän 
puuston ja pensasistutusten lisäksi. Alueella kasvava puusto on satoja vuosia vanhaa.  
Vesilammet, purot ja suihkulähteet ovat kauniisti ja sopusointuisesti rakennettuja ympäröivän 
kasvuston keskelle.  
Jokiristeily on mukavin tapa kohdata kauneimmat maisemat ja historialliset kohteet Euroopan 
sydämessä.  Matkan näkymät tarjoavat kiehtovia vastakohtaisuuksia: nykyaikaisia kaupunkeja ja 
keskiaikaisia kyliä, tarinoiden kyllästämiä linnanmuureja sekä maisemien kauneutta.   
Jokiristeilyyn sisältyy täysihoito, myös juomat! 
 

 



 

 

Matkaohjelma 
 
1.päivä  16.4. Düsseldorf / Köln (Saksa)  Laiva lähtee 17:00 
Aamulento Düsseldorfiin, lentokenttä muodollisuuksien jälkeen kuljetus Kölniin, lähelle kaupungin keskustaa, 
jossa laivalla on laituripaikka. Hytit saadaan iltapäivällä n. klo 14. Halukkaiden kanssa lähdetään 
kävelykierrokselle Kölnin keskustaan. Vaihtoehtoisesti omaa aikaa Kölnissä. 
Jälkiä roomalaisten valtakaudelta löytyy kaikkialta, Kölnin yli 2000 vuotta vanhasta kaupungista, joka on Saksan 
neljänneksi suurin. Sen 500-vuotista historiaa Rooman Keisarikunnan osana elävöittää roomalais- germaaninen 
museo mosaiikkeineen ja monine aarteineen. Kaunista goottilaista kirkkoa ryhdyttiin rakentamaan 1248 ja 
pääkuori vihittiin käyttöön 1322. Täysin valmiiksi kirkko saatettiin vasta v 1880, yli 600 vuotta kestäneiden 
rakennustöiden jälkeen. Rakennuksen pohjoiskulmassa on hämmästyttävä aarrekammio ja pääalttarin takana 
sijaitsee Tietäjien Pyhäinjäännöslipas. Pyhän Pietarin pylväiköltä kirkon länsikulmauksessa johtavat portaat 509 
askelman kautta tasanteelle josta avautuu näkymä 98m alapuolella olevaan kirkkoon. 
 
Laiva nostaa ankkurin klo 17:00.  Illallinen laivalla. Illallisen jälkeen voi viettää iltaa Lounge-baarissa. 
 
2.päivä  17.4. Hoorn (Hollanti)  Laiva saapuu 13:00 Laiva lähtee 22:00 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla. 
Lounaan jälkeen retki Lisseen, Keukenhofin kukkapuistoon tai vaihtoehtoisesti omaa aikaa tutustua vaikka 
vajaan tunnin päässä sijaitsevaan Amsterdamin keskustaan. 
Retkellä tutustutaan omatoimisesti Keukenhofin alueeseen. Alueella on useita ravintoloita, kahviloita ja 
myymälöitä, joissa on kaupan mm. matkamuistoja sekä kukkasipuleita. Myymälästä voidaan valita omien 
mieltymysten mukainen lajitelma, joka toimitetaan tilaajan antamaan osoitteeseen syksyllä.  
Entinen linnanrouvan keittiöpuutarha on muuntunut puistoksi ja puutarhaksi, joita leimaavat lammet, 
vesirakennelmat ja ikivanhojen puiden keskellä kiemurtelevat polut. Alueen tiestö on helppokulkuista ja 
levähdyspaikkoja runsaasti. Keukenhof perustettiin jo vuonna 1949. Siitä lähtien kukkien ”ystävät” ja ihailijat 
ovat kerääntyneet vuosittain ihailemaan upeita ”kukkameriä”. Keväisin siellä kukkii yli 6 miljoonaa tulppaania, 
narsissia, hyasinttia ja muita kukkia kauniisti istutettuina 32 hehtaarin puistoalueelle. Kukkia on sekä ulkona 
että sisällä Paviljongeissa esitellään floristiikan erikoisaloja: kukkasidontaa, orkideankasvatusta, käsityötaidetta 
jne. Laiva risteilee yön yli seuraavaan kohteeseen. 
 
3.päivä  18.4. Lelystad (Hollanti)  Laiva saapuu 14:00 Laiva lähtee 22:00 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla.  
Lounaan jälkeen odotettu Retki Floriade Expo 2022 näyttelyyn. 
Tutustumme kansainväliseen kukka- ja puutarhanäyttelyyn, joka järjestetään Alankomaissa eri paikkakunnilla 
kymmenen vuoden välein, tällä kertaa Almeressa. Vuoden 2022 näyttelyn teema on “Ympäristöystävällinen 
kaupunki”. Kokonaispinta-ala: 66 hehtaaria, josta 40 hehtaaria näyttelyalueita.  Arvioitu kävijämäärä  
n. 2 miljoonaa henkilöä. Alueella on 90 Alankomaalaista näytteillepanijaa ja 25 ulkomaalaista näytteillepanijaa 
Näyttelyn järjestelyistä vastaava organisaatio vaihtuu kymmenen vuoden välein.  
Laiva risteilee yön yli seuraavaan kohteeseen. 
 
4. päivä 19.4. Rotterdamin satamaristeily 
 Kinderdijik (Hollanti)  Laiva saapuu 13:00 Laiva lähtee 19:00 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla. 
Nykyisin Rotterdamin satama on maailman suurin. Vuosittain yli 30 000 rahtialusta tuo lastinsa Eurooppaan 
tämän sataman kautta. Rotterdam satamineen tuhoutui miltei täysin Toisessa Maailmansodassa. Pommitusten 
historia on kuitenkin erilainen Rotterdamin kohdalla kuin monen muun tuossa sodassa pommituksin tuhotun 
kaupungin historiassa. Uudelleen rakentaminen tapahtui nopeasti ja antoi tilaa uusille ajatuksille.   



 

 

Uudet luomukset niittävät edelleenkin mainetta kaikkialla nykyarkkitehtuuria ihailevassa maailmassa.  
Nämä luomukset avautuvat upeasti silmiemme eteen laivan kannella.  
 
Kinderdijkin ulkoilmamuseon retkellä selviää miten hollantilaiset ovat kuivanneet maaperäänsä tuulivoimalla. 
Polderin 19 tuulimyllyllä oli 1700-luvulla merkittävä tehtävä ennen höyrykoneiden käyttöönottoa. Nykyään 
dieselmoottorit pyörittävät Archimedeen ruuveja maan kuivana pitämiseksi.  Kinderdijkin myllyt ovat Unescon 
suojeluksessa ja osa niistä on täysin toimintakuntoisia. 
Laiva risteilee yön yli seuraavaan kohteeseen. 
 
5. päivä 20.4. Gent (Belgia)   Laiva saapuu 07:00 Laiva lähtee 18:30 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla. 
Gent on yliopistoineen Flanderin henkinen pääkaupunki ja Belgian toiseksi suurin satama ja myös merkittävä 
teollisuuskeskus. Kaupunkikierros retkellä vanhan keskustan nähtävyyksistä kohokohta on Katedraali 
taideteoksineen. Laiva risteilee yön yli seuraavaan kohteeseen. 
 
6. päivä 21.4. Antwerpen (Belgia)   Laiva saapuu 03:00 Laiva lähtee 18:00 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla. 
Tarjolla kaupunkikierros retki tutustumaan Antwerpeniin, jonka taloudellinen ja sivistyksellinen toimeliaisuus 
nosti sen pitkiksi ajoiksi Pohjois-Euroopan tärkeimmäksi kaupungiksi. Se oli kaupassa ja taiteessa yhtä 
merkittävä kuin Firenze, Genova ja Venetsia aikoinaan.  Nykyään Antwerpen tunnetaan maailmanlaajuisesti 
timanttikaupan keskuksena. Kaupungin suuri ja nykyaikainen satama lienee Euroopan suurin. Vanhan sataman 
äärellä on upeita rakennuksia, jotka kertovat Antwerpenin vauraudesta jo menneinä vuosisatoina. Kaupunki oli 
varmaan Euroopan raharikkain 1500-luvulla. Kaupungin kuuluisin kansalainen Peter Paul Rubens oli diplomaatti 
ja hovimaalari Italiassa ja Alankomaissa. Laiva risteilee yön yli seuraavaan kohteeseen. 
 
7. päivä 22.4. Nijmegen (Hollanti)  Laiva saapuu 08:00 Laiva lähtee 12:00 
Aamiainen, lounas, iltapäiväkahvit ja illallinen laivalla. 
Hansakaupunki Nijmegen on Hollannin vanhin kaupunki ja sen vanhakaupunki käymisen arvoinen. 
1678 rauhansopimus Ranskan ja Alankomaiden välillä kirjoitettiin täällä. 
Jäähyväisillallinen laivalla. 

 
8.päivä 23.4. Köln- Düsseldorf (Saksa)    Laiva saapuu 06:00 
Aamiaisen jälkeen jätetään tällä kertaa jäähyväiset laivalle ja kuljetus Düsseldorfin lentokentälle,  
josta suora lento Helsinkiin.   
 
Oikeudet mahdollisiin aikataulu/ohjelman muutoksiin pidätetään.  
Varaamme mahdollisuuden aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat veden korkeuden ja säänvaihteluista, sekä 
laituripaikoista. Kävelyreiteillä on monasti epätasaisia, mukulakivettyjä teitä ja niillä saattaa olla portaita. 
Retkiohjelma vahvistuu vuoden aikana, jolloin tulemme lähettämään lisätietoja retkistä. 
 
 
Finnairin lennot 
16.4.2022. Helsinki-Düsseldorf klo 07:40-09:10  
23.4.2022  Düsseldorf-Helsinki klo 11:50-15:10 
 
 
 
 



 

 

Hintaan sisältyy:  
*Lennot turistiluokassa  
*Risteily valitussa hyttiluokassa  
*Kuljetukset lentokenttä-satama-lentokenttä  
*Täysihoito laivalla (aamiainen, lounas, päiväkahvit, illallinen) 
*Juomat A-ROSA Premium all inclusive sis. myös alkoholijuomat (teetä, kahvia, virvoitusjuomat, viinit, oluet, 
cocktailit, drinkit)  
*Laivan oma viihdetarjonta 
*Satamamaksut- ja verot  
*Suomalaisen matkanjohtajan palvelut koko matkan ajan  
 
Hintaan ei sisälly: varustamon valinnaiset retket, henkilö- taimatkatavaravakuutukset 
 
 
Täysihoitoristeilyn hinta jaetussa kahden hengen hytissä 

 
S-luokassa: 2.167 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella, (ei avattava ikkuna) 
    

     
A-luokassa: 2.327 €/hlö, 14,5 m2, sijainti 1. kannella, (ei avattava ikkuna) hytti yhdelle omaan käyttöön 2.747€/hlö 

   

    
C-luokassa: 2.647 €/hlö, 14,5 m2, Juliette parveke sijainti 2. kannella 
          

     
D-luokassa: 2.727 €/hlö, 14,5 m2, Juliette parveke, sijainti 3. kannella 
 
 
Varustamo A-ROSA Flussschiff GmbH 
SoileTours Oy Ltd. matkanjärjestäjä/matkanvälittäjä on asettanut matkapalveluyhdistelmien laissa (921/2017) tarkoitetun 
vakuuden Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki. Rekisteritunnus 3725/00/MjU. 
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen 24955.  
Puhelin: 09-4129344. Sähköposti: info@soiletours.com. Kotisivu: www.soiletours.com. 
 
 

mailto:info@soiletours.com

