TARVASJOEN SEURAKUNNAN MATKA
PROTESTANTTIEN SYDÄNMAILLE HOLLANTIIN 28.8. - 2.9.2018

Uskonsodat ja sitä edeltänyt uskonpuhdistus on Euroopan historian tärkeimpiä tapahtumia.
Uskonpuhdistuksella on paljon merkitystä muullekin kuin kirkolle. Pankkilaitos, taide,
elämäntapa ja jopa pukeutuminen muuttuivat protestanttisen ajattelutavan myötä. Yksi
suurimpia suunnannäyttäjiä tässä muutoksessa oli Pohjoinen Alankomaan alue. Matkamme
keskeisenä teemana on juuri protestantismi. Oppaana toimii FT Liisa Väisänen.
Alustava matkaohjelma:
28.8. tiistai
AMSTERDAM JA KANAVARISTEILY
Klo 08:10
Finnairin lento lähtee Helsingistä kohti Amsterdamia, jonne saapuminen klo 9:40.
paikallista aikaa. Hollannin aika on tunnin Suomen aikaa jäljessä. Liisa Väisänen
on ryhmää vastassa Amsterdamin lentoaseman tuloaulassa. Ajo Amsterdamin
keskustaan, jossa teemme kanaaliristeilyn samalla lounastaen. Risteilyn jälkeen
teemme Amsterdamin kaupunkikierroksen osin linja-autolla, osin jalkaisin.
Jatkamme matkaa Rotterdamiin, jonne saavumme illalla. Majoittuminen
keskustahotelliin ja puolihoitoillallinen. Iltahartaus.

Hotelli Rotterdam City **** (paikallinen luokitus)
www.hotel-rotterdam-city.nl
Hotelli sijaitsee keskustassa, noin 10 minuutin kävelymatkan päässä ydinkeskustan
ostoskaduilta ja ravintoloista. Hotellissa on 115 huonetta, joissa on kylpyhuone,
hiustenkuivain, puhelin, TV, tallelokero, kahvin/teenkeitin ja nettiyhteys. Hotellissa on
aamiaishuone, baari, kokoustiloja.

29.8. keskiviikko
UTRECHT
Aamuhartaus hotellilla. Aamiainen tarjoillaan päivittäin klo 06:30 – 10:00. Tänään
ajamme Utrechtiin, jota pidetään usein kaikkein aidoimmillaan säilyneenä
hollantilaisena kaupunkina. Kaupunkiin saavuttua, teemme kävelykierroksen
vanhassa kaupungissa ja tutustumme Utrechtin merkittävään uskontojen
historian museoon. Se on rakennettu vanhaan Katariinan luostariin. Siellä
näemme Protestantismin historiaa juuri näillä Hollannin sydänmailla, johon
perustettiin protestanttinen tasavalta uskonsotien aikana. Lounaaksi syömme
Utrechtin kuuluja pannukakkuja. Puolihoitoillallinen hotellissa. Iltahartaus.

30.8. torstai
LEIDEN
Aamuhartaus, jonka jälkeen aamiainen. Retki Leidenin kaupunkiin, jonne
englantilaiset protestantit saapuivat pastori John Robinsonin johdolla 1600luvulla. Täältä he sitten jatkoivat Mayflower II laivalla Bostoniin. Pieterskerk on
näiden puritaani-isien perustama kirkko. Se ei ole enää kirkkona toiminnassa,
vaan sosiaalisena keskuksena. Käymme ihailemassa sen arkkitehtuuria ja
näemme samalla John Robinssonin sekä Hollannin kultakauden maalarin Jan
Steenin haudan. Leidenin yliopstosta tuli pian protestanttisen maailman tieteen
tekemisen keskus. Tutustumme yliopistoon ja sen merkittävimmän
tiedemiehen Boerhavenin museoon, joka kertoo hollantilaisen tieteen
kultakaudesta. Lounas päivän aikana. Puolihoitoillallinen hotellissa. Iltahartaus.
31.8. perjantai
DELFT, HAAG JA JUMALANPALVELUS MERIMIESKIRKOSSA
Aamuhartaus ja aamiainen. Ajamme Delftin kautta Haagiin, Alankomaiden
hallintokaupunkiin. Delft on kuulu keramiikastaan. Poikkeamme paikallisen
käsityöläisen luona katsomassa keramiikan tekoa. Haagissa käymme
Mauritzhuisin taidemuseossa. Siellä näemme havainnollisesti, miten taide
muuttuu aiheistoltaan ja tekotavaltaan protestantismin kasvun myötä. Lounas
päivän aikana. Iltapäivällä paluu Rotterdamiin, jossa Tarvasjoen seurakunnan
oma jumalanpalvelus Suomen Merimieskirkossa. Puolihoitoillallinen ja iltahartaus.
1.9. lauantai
HAARLEM
Aamuhartaus ja aamiainen. Retki Haarlemiin, jo 1200-luvulla perustettuun
kaupunkiin. Uskonsotien aikana espanjalaiset piirittivät sitä ja se tuhoutui
tulipalossa 1576. Hollannin protestantit tekivät siitä nopeasti tulipalon jälkeen
kukoistavan ja se eli loistoaikaansa 1600-luvulla. Tutustumme vanhaan
hyvätekeväisyyteen vierailemalla Pyhän Elisabetin köyhäinkodissa, joka on
museoitu. Köyhäinkodit olivat protestanttien vastine luostareiden tekemälle
laupeudentyölle. Sinne on samalla tehty Haarlemin kaupunginhistorian museo.
1500-luvun parhaisiin taidemaalareihin kuului haarlemilainen Franz Hals.
Käymme myös hänelle omistetussa museossa. Lounas päivän aikana.
Puolihoitoillallinen. Iltahartaus.
2.9. sunnuntai
VAN GOGH MUSEO
Aamuhartaus. Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. Otamme matkatavarat
mukaan bussiin ja ajamme Amsterdamiin. Vierailemme Van Gogh museossa.
Näemme Van Goghin henkisen kamppailun pastorina ja taiteilijana hänen
teoksissaan. Lounas päivän aikana. Iltapäivällä kuljetus Amsterdamin
lentokentälle.
Klo 18:50
Finnairin iltalento lähtee ja saapuu Helsinkiin klo 22:10.

Hinta

edellyttää minimi 30 matkustajaa
1365 €/hlö jaetussa kahden hengen huoneessa
Yhden hengen huoneen lisämaksu 180 €.

Hintaan sisältyy:
- Finnairin lennot Helsinki – Amsterdam – Helsinki turistiluokassa
- lentokenttäverot ja -maksut, arvonlisävero
- matkaohjelman mukaiset bussikuljetukset, retket ja sisäänpääsymaksut
- 5 yön majoitus City hotel Rotterdamissa
- 5 aamiaista, 5 puolihoitoillallista (3-ruokalajin buffetillallinen), 6 lounasta.
Aterioihin sisältyy ruokajuomana virvoitusjuoma tai kivennäisvesi.
- tila aamu- ja iltahartaudelle hotellissa päivittäin
- jumalanpalvelus Suomen Merimieskirkossa
Opastus FT Liisa Väisänen

Hintaan ei sisälly:
- muut ruokajuomat kuin hintaan sisältyy mainittu
- matkavakuutus **suositellaan**
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen
edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Osa matkaan
sisältyvistä ruokailuista on ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan
mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen
matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan
lisämaksua 20 euroa. Matkaehdot tämän ohjelman liitteenä.

Vastuullinen matkanjärjestäjä:

Kehräsaari A 212, 33200 Tampere
Puh. 0440 - 477070
info@resviaria.com
www.resviaria.com
KKV 2107/06/MjMv

RYHMÄMATKATOIMISTO RESVIARIA OY:N MATKAEHDOT
Noudatamme Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia ja
heinäkuussa 2009 allekirjoittamia yleisiä matkaehtoja. Matkan erityisluonteen vuoksi sovellamme
seuraavia erityisehtoja:
ILMOITTAUTUMINEN JA MAKSUT:
Matka maksetaan kahdessa erässä. Sitova sopimus syntyy, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun.
Ennakkomaksu 350 euroa tulee maksaa 9.4.2018. Loppumaksu erääntyy 24.7.2018.
PERUUTUSEHDOT:
- matkan voi peruuttaa kuluitta 6.4.2018.
- Mikäli matka peruutetaan 7.4. – 29.5.2018, veloitetaan 50 euroa/henkilö
- Mikäli matka peruutetaan 30.5. – 23.7.2018, veloitetaan ennakkomaksu 350 euroa
- Mikäli matka peruutetaan 24.7. – 6.8.2018, veloitetaan 50 % matkan hinnasta
- Mikäli matka peruutetaan 7.8.2018 tai myöhemmin, peritään koko matkan hinta
MATKUSTAJAN PERUUTUSOIKEUDET:
Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapaturma, hänellä on YVL:n 15§:n 1 mon. 3 kohdan ja
yleisten YVE:n 5.1. kohdan mukainen oikeus peruuttaa matka. Tämän valmismatkan erityisluonteen
vuoksi sovellamme kuitenkin tästä ehtokohdasta poikkeavia ehtoja. Sovellamme matkapakettiemme
osalta valmismatkalain 15§:n 2 momenttia, jonka mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä
toimistokulujen lisäksi ne maksut, jotka majoitusliike tai muu palveluntuottaja perii matkanjärjestäjältä
myöhäisen peruutusajankohdan vuoksi. 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).
Varaamme oikeuden rajoittaa matkustajan oikeutta peruuttaa sopimus Valmismatkalain 15§ 1 mom. 3
kohdan perusteella, jos kustannukset matkan peruuttamisesta jäisivät kokonaan tai pääasiassa
matkanjärjestäjän kannettaviksi sen vuoksi, että matkaa ei voida myydä toiselle matkan yksilöllisyyden,
erityisluonteen tai muun merkitykseltään vastaavan syyn takia.
Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta
tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Tietoa
turvallisuustilanteesta saat ulkoministeriön nettisivulta www.formin.finland.fi ja rokotuksista ja
terveystilanteesta saat THL:n nettisivuilta www.thl.fi.
MATKANJÄRJESTÄJÄN OIKEUS PERUUTTAA MATKA VÄHÄISEN OSANOTTAJAMÄÄRÄN VUOKSI
Matkanjärjestäjällä on yleisten valmismatkaehtojen kohdan 12.1 perusteella oikeus peruuttaa matka, jos
matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Peruuttamisesta
ilmoitetaan tällöin viimeistään 21 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 miestai naispaikkalaista ei ilmoittaudu. Sama pätee, jos matkan varannut mies- tai naispaikkalainen peruuttaa
matkansa. Nais- ja miespaikkojen tilanne tarkistetaan 30.5.2018.
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 nimenkorjauksista ja nimenmuutoksista perimme lentoyhtiön ilmoittamat
kulut sekä toimistomaksun 100 euroa/henkilö.
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.
Tämä valmismatka on Kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä ja vakuus on asetettu Suomessa.
RESVIARIA OY:N TOIMISTOKULUT
Peruutuksista ja muutoksista peritään toimistokuluina 100 euroa/henkilö.

