
 
 
LC PAKINKYLÄ 
Hannu Usmi   RYHMÄMATKATARJOUS/VAHVISTUS 24.1.2020 
 
 
 
RYHMÄ LC PAKINKYLÄ, AMSTERDAM 26.-29.3.2020 
 
Tarjoan/vahvistan ryhmällenne, 20 henkilöä, alla olevan mukaiset matkavaraukset: 
 
Lentomatkat:  Torstai Helsinki-Amsterdam AY1301 klo 08:15-09:55 
 Sunnuntai Amsterdam-Helsinki AY1306 klo 18:50-22:10 
 
Majoitus: Residence Le Coin ***    www.lecoin.nl 
 Sijainti ydinkeskustassa, lyhyen kävelymatkan päässä mm. Dam-aukio, ostoskadut, kukkatori, 
 Waterloopleinin kirpputori, Rembrantplein-aukio. 
 Hotelli koostuu 7 vanhasta amsterdamislaistalosta, 42 huonetta 4 eri kerroksessa, jokainen huone  

vähän erilainen. Huoneissa kylpyhuone, jääkaappi, puhelin, TV, espressokeitin sekä WiFi yhteys. 
Huoneet ovat studiotyyppisiä isohkoja (25-35 m2). Hotellissa on hissi. 

 Buffetaamiainen aamiaishuoneessa klo 7-10.30. 
 
Muu ohjelma: To saapuminen Amsterdamin kentälle, suomenkielinen opas ryhmää vastassa, kuljetus 
  hotelliin, jonne jätetään matkatavarat ja lähdetään kaupunkikierrokselle, joka tehdään  
 KANAALIRISTEILYNÄ koska Amsterdamin keskustassa eivät bussit saa ajaa muuta kuin 
 tuoda/hakea asiakkaat kohteesta, ei siis mitään perinteistä bussikierrosta voi tehdä. 
 Kanaaliristeilyllä on suomenkielinen opas mukana ja risteilyn aikana nautitaan myös lounas. 
 Risteilyn jälkeen kävely takaisin hotellille ja majoittuminen.  Huom! lounasristeily  
 tilausryhmälle edellyttää minimi 20 henkilön ryhmää, mikäli ryhmäkoko jää pienemmäksi 
 tehdään kaupunkikierros kävellen oppaan johdolla ja sen jälkeen lounas ennen majoittumista. 
 Loppupäivä omatoimisesti tai yhteinen illallinen (ks lisämaksut)  
 
 Pe Lisämaksullinen retki Keukenhofin kukkapuistoon: 85,- / henkilö ( minimi 20 henkilöä vaaditaan) 
 Hinta sisältää bussikuljetukset, suomenkielisen oppaan sekä sisäänpääsymaksun kukkapuistoon. 
 Retken kesto noin 6 tuntia. Loppupäivä omatoimisesti tai yhteinen illallinen (ks.lisämaksut) 
 
 La Omatoimista aikaa Amsterdamissa. Mahdollisuus tutustua mm: 
 Het Rijksmuseum: 80 salia, 8000 teosta, kuuluisin Rembrandtin Yövartio. Sisäänpääsy n. 24,-  
 Van Gogh Museum: maailman laajin kokoelma Van Goghin töitä eri aikakausilta. Sispääsy n. 23,- 
 The Rembrandt House: Kotimuseo on kalustettu mestaritaiteilijan aikakauden kalusteella ja taiteella 
  Sisäänpääsymaksu n. 19,-  
 
 Su Aamiaisen jälkeen omatoimista aikaa Amsterdamissa. Huomioikaa että huoneiden luovutus 
 on puolilta päivin, mutta matkatavarat voi jättää hotellin säilytykseen paluukuljetukseen saakka. 
 Noin klo 15.30-16 ( aika tarkennetaan myöhemmin ) kuljetus lentokentälle (ei opastusta) 
 
Pakettihinta: 750,- / henkilö edellyttäen 20 maksavaa ryhmässä ja sisältää 

• edestakaiset lentomatkan Finnairin vuorolla turistiluokassa veroineen ja maksuineen sekä 20 kg 
ruumaan menevää matkatavaraa 

• tulopäivän lentokenttäkuljetus opastettuna sekä lounasristeilyn ohjelman mukaan 
• 3 vrk majoituksen buffetaamiaisella 2h huoneessa mainitussa keskustahotellissa 
• lähtöpäivän lentokenttäkuljetuksen (ilman opasta) 

 
Lisämaksusta: 

• 1 hengen huonelisä: 135,- / 3 vrk 
• sisäänpääsymaksut kohteisiin yllä mainittujen v.2019 perustuvien hintatietojen mukaan 
• muut ateriat kuin tulopäivän lounaan (ks alla eri ravintolaehdotuksia )  

• Keukenhofin rertki 
 
 
 

http://www.lecoin.nl/


LC Pakinkylä, jatkoa 
 
Ravintolaehdotuksia Amsterdamissa: 
 
 Haesje Claes, kaupungin historiallisessa keskustassa sijaitseva 6 vanhasta rakennuksesta koostuva 
 ravintola, rakennukset on yhdistetty toisiinsa kapeilla portailla ja käytävillä. Sisustus vanhaa hollantilaista 
 tyyliä. Ruokalista yhdistelmä vanhoja hollantilaisia klassikoita, kansainvälisiä suosikkeja sekä sesongin 
 mukaan vaihtelevia annoksia. 3 ruokalajin menu alk 40,- / henkilö 
 
 Indrapura, erinomainen indonesialainen ravintola Rembrandtplein-aukion laidalla. Indonesia oli 1600- 
 luvulta toiseen maailmansotaan saakka Hollannin siirtomaa joten indonesialainen keittiö on  

vakiinnuttanut asemansa hollantilaisessa ruokakulttuurissa. Useista pienistä ruokalajeista koostuva 
riisipöytä eli Rijstaffel on indonesialaisen keittiön erikoisuus. Rijstaffel Indrabura menu 3 sisältää 17  
pientä ruokalajia ja maksaa 40,- / henkilö ( 2019 )  
 

Sluizer, yksi kaupungin vanhimmista ja tunnetuimmista ravintoloista. Rakennus v:lta 1897,  
erityylisiä yksityistiloja, joita voi varata ryhmille. Keittiö käyttää lähialueiden tuotteita ja menu vaihtelee 
sesonkien mukaan. 3 ruokalajin menu alk, 45,- / henkilö 
 
De Waag, Nieuwmarktin vanhassa ydinkeskustassa sijaitsevan aukiolla, jonka keskellä sijaitsee 1488 
rakennettu idullinen vaakatalo ”waag”, joka on nykyuisin ravintolakäytössä. Pääsalin keskipisteenä ovat 
valtavat kattokruunut ( 300 elävää kynttilää ) . 3 ruokalajin menu alk 50,- / henkliö  

 
 
ALUSTAVA VARAUS 
 
 Ryhmällenne on alustavasti varattu 10 x H2 huonetta sekä 20 lentopaikkaa 26.-29.3. 2020. 
 VARAUSOPTIO ON VOIMASSA 7.2.2020 SAAKKA, jolloin tulee maksaa 150,- euron  

ennakkomaksu varatuista paikoista. (erillinen ennakkomaksulasku lähetetään 6.2.2020) 
 Tämän jälkeen peruutettavista paikoista peritään kuluina ennakkomaksun määrä. 

 
 Nimilista huonejaolla (ja passin/henkilökortin mukaisin etunimin) tulee toimittaa viimeistään  
 20.2.2020. Samassa yhteydessä pyydetään ilmoittamaan tarve mahdollisille lisämaksullisille  
 illallisille sekä osanottajamäärä Keukenhofin lisämaksulliselle retkelle (jos alle 20 henkilöä niin  
 hinta muuttuu)  
 
 Alle 1 kk ennen lähtöä peruutuskulut 50% pakettihinnasta, nimenmuutoksen voi tehdä kuluitta 
 
 2vko-3vrk ennen lähtöä peruutuskulut 75% pakettihinnasta, nimenmuutoksista kulut 150,- /  
 muutettu lentolippu.  
 
 Alle 2 vrk ennen lähtöä peruutetuista paikoista ei suoriteta takaisinmaksua. 
 
 Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista hyvissä ajoin ennen lähtöä. jolloin sairauden tai  
 muun vastaavan syyn vuoksi peruutetusta matkasta aiheutuneet kulut voi anoa takaisin  

 vakuutusyhtiöltä .  
 

 
Jään odottamaan palautettanne 6.2.2020 mennessä mikäli alustavat varaukset pidetään voimassa.  
Tarkennettu matkaohjelma lähetetään noin 1 kk ennen lähtöä loppulaskun yhteydessä. 
 
 
Parhain terveisin, 
 
Marjut Valta 
Poltravel Oy 
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