
 

   

           
                                                                         

 

 

 

 

 

Etelä- ja Keski-Päijänteen kalatalousalueen opintomatka Hollanti – Saksa 16 – 19.1.2020  
Rotterdam, Den Haag, Duisburg ja Düsseldorf  

 

Hollanti on kuuluisa tuulimyllyistä, tulppaaneista, merenkulusta, kalastuksesta, mutta myös isoista huvijahdeista, joita on 

liikkunut myös Suomen satamissa tänä kesänä www.oceancoyacht.com  

Saksan Düsseldorfin venemessuille, jossa myös kalastusta  www.boot.de on Duisburgista noin 25 km. Messuilla on 

runsaasti myös suomalaisia yrityksiä. Onhan messut Euroopan suurin tapahtuma.  

Matkassa yhdistyy kalastus ja veneily!  

 

 
 

 

Matkalla nähdään Rotterdam, joka on Alankomaiden toiseksi suurin kaupunki ja sijaitsee Etelä-Hollannin provinssissa  

Reinin pohjoisen suuhaaran, Nieuwe Maasin varrella. Hoek-Van-Holland, Hollannin kulma, on Nieuwe Waterweg -

laivakanavan pohjoisrannalla. Alankomaiden hallinnollinen keskus on Haag ja Scheveningen, jossa majoitumme yksi sen 

kaupunginosista, nykyaikainen merenrantakaupunki. Siellä on joka arkiaamu 

kalahuutokauppa, jossa teemme kierroksen (lopullinen vahvistus puuttuu vielä). 

Merikalastusta on mahdollista kokeilla lisämaksusta Scheveningenin satamasta lähtevällä 

Albatros – aluksella (säävaraus).  

 

Hollannista ajetaan Saksan puolelle Duisburgiin. Duisburgissa on maailman suurin 

jokisatama Reinin ja Ruhrin yhtymäkohdassa ja kaupunki on Saksan sisäliikenteen 

keskus. Taimenenkasvatusta harjoitetaan lähialueella paljon.  

 

Duisburgista on Düsseldorfin venemessuille noin 25 km. Messuilla käydään kahtena 

päivänä ja toisen messupäivän jälkeen ajetaan Düsseldorfin lentokentälle. Sieltä 

lennetään Helsinkiin.  

 

Kotimaan bussikuljetukset Padasjoki-Vääksy-Lahti-Lentoasema tarjoaa kalatalousalue.  

 

Matkan perushinta  795 € / henkilö  (kun ryhmässä on 30 matkustajaa) 

 

Perushintaan sisältyy  

- lennot Helsinki – Amsterdam ja Düsseldorf – Helsinki Finnairin lennoilla turistiluokassa  

- matkustajamaksut ja lentokenttäverot  

- matkatavarat (8 kg käsimatkatavara ja 23 kirjattava matkatavara) 

- bussikuljetukset ohjelman mukaan    

- majoittuminen jaetussa kahden hengen huoneessa aamiaisin 

- Keringshuis – sisäänpääsymaksu ja englanniksi opastettu kierros  

- lounas Hoek van Holland  

- iltaruokailu Carlton Beach Hotel Schvenignen 

- kaksi iltaruokailua Duisburgissa  

- messuliput 

 

 

http://www.oceancoyacht.com/
http://www.boot.de/
https://fi.wikipedia.org/wiki/Rein
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuwe_Maas&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nieuwe_Waterweg&action=edit&redlink=1


 

 

 

Forssan Matkatoimisto Oy   
Kartanonkatu 9,  30100 Forssa                                               SMAL 11695   
Puhelin 0207 757 700                                    KKV 3020/00 MjMV 

fm.myynti@fmt.fi                              Y-tunnus 0230966-9   
ma – pe klo 10.00 – 16.30     www.fmt.fi 

                                                                                     

 

 

 

Lentoaikataulu  

16.1.2020 to Helsinki – Amsterdam  AY 1301 klo 08.15 – 09.55  

19.1.2020 su Düsseldorf – Helsinki  AY 1396 klo 18.45 – 22.05  

Ajat ovat paikallisaikoja.   

 

Hotellit  

16 – 17.1.2020  

Carlton Beach Hotel the Hague  

Gevers Deynootweg 201, Scheveningen/The Hague  

www.carlton.nl  

 

17 – 19.1.2020  

Hotel Rheingarten  

Königstrasse 78, 47198 Duisburg-Homberg  

www.hotelrheingarten.de  

 

 

 

 

Sitovat ilmoittautumiset maanantaihin 30.9.2019 mennessä matkanjohtajille Markku Lapille 0400 497 638 

markku.lappi@puharniemi.fi  ja Tomi Rannalle 040 7477 446 tomi.ranta@proagria.fi  

 

Pidätämme oikeuden ohjelma- ja hinta muutoksiin.  

 

Hintaan ei sisälly  

- oppaan palvelut kohdemaissa (tarpeen mukaan) 

- vierailu Schveningen Kalahuutokauppa (hinta puuttuu vielä)  

- merikalastus (hinta avoin riippuu veneestä/laivasta, lähtijöistä, ajasta) 

- (messuliput, hintoja ei vielä ollut messujen kotisivulla) 

- matkavakuutus, jonka tekemistä suosittelemme  

 

Hintaperuste  

Hinta perustuu 9.9.2019 tiedossamme oleviin hinnastoihin ja viranomaismaksuihin. Mikäli ne muuttuvat, pidätämme 

oikeuden vastaaviin muutoksiin. Lisäksi hinta edellyttää vähintään 30 matkustajan ryhmää. Oikeus muutoksiin 

pidätetään, kunnes varaukset on tehty ja vahvistettu.  

 

TERVETULOA MUKAAN AMMATTIMATKALLE! 

 

ETELÄ- JA KESKI-PÄIJÄNTEEN KALATALOUSALUE 
 

Ystävällisin terveisin  

 

FMT / Forssan Matkatoimisto Oy  

Heli Saari  

Puhelin 0207 757 723  

heli.saari@fmt.fi  

 

www.fmt.fi  

http://www.fmt.fi/
http://www.carlton.nl/
http://www.hotelrheingarten.de/
mailto:markku.lappi@puharniemi.fi
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