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Vanhuspalvelualan opintomatka Amsterdamiin 14. – 17.11.2018 
 
Matkaohjelma 
 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry järjestää yhdessä Oy KonTiki Toursin kanssa 
vanhuspalvelualan opintomatkan vanhustenhoidon edelläkävijämaahan Hollantiin syk-
syllä 2018. Ohessa alustava ohjelma aikatauluineen, vierailukohteet ilmoitetaan elo-
syyskuun aikana. 
 
14.11.2018 keskiviikko │Helsinki – Amsterdam 
 
Kokoontuminen Helsingin lentoasemalla josta Finnairin suora lento Amsterdamiin kello 
08.15 – 09.55. Saapuminen Amsterdamiin jossa paikallinen opas ryhmää vastassa.  
 
Vierailuja hoiva-alan kohteisiin samalla kaupungin historiaan ja nykypäivään tutustuen. 
Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen päivän aikana. 
 
Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa. 
 
15.11.2018 torstai │ ammatillisia vierailuja / seminaari  
 
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen seminaari ja / tai ammatillisia vierailuja hoiva-alan koh-
teisiin. Mahdollisuus omakustanteiseen lounaaseen päivän aikana. 
 
Ilta vapaata. Mahdollisuus myös kokoontua yhteiselle omatoimiselle päivälliselle. 
 
16.11.2018 perjantai │ ammatillisia vierailuja 
 
Aamiaisen jälkeen vierailuja ammatillisiin kohteisiin.  
 
Yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa. 
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17.11.2018 lauantai │ ammatillinen vierailu ja kotiinpaluu 
 
Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja vierailu ammatillisessa kohteessa. Loppupäivä vapaata 
ostoksiin ja omatoimiseen kaupunkiin tutustumiseen. 
 
Iltapäivällä kuljetus lentoasemalle josta Finnairin suora lento Helsinkiin kello 19.05 – 22.30. 
 
Vaihtoehtoisesti halukkaat voivat palata Finnairin aamulennolla Helsinkiin kello 11.45 – 15.05. 
Tällöin kuljetus lähtee heti aamiaisen jälkeen lentoasemalle. 
 
Lennot  
 
Meno: 
AY1301 keskiviikko 14.11.2018 Helsinki – Amsterdam kello 08.15 – 09.55, 25 paikkaa 
 
Paluu: 
AY1306 lauantai 17.11.2018 Amsterdam – Helsinki kello 19.05 – 22.30, 15 paikkaa TAI 
AY1302 lauantai 17.11.2018 Amsterdam – Helsinki kello 11.45 – 15.05, 10 paikkaa  
 
 
Majoitus 
 
Residence Le Coin 3* hotel 
Nieuwe Doelenstraat 5, Amsterdam; tel  +31 20 524 6800     
Web:www.lecoin.nl  
 
Hotelli sijaitsee aivan ydinkeskustassa; Dam-aukio, ostoskadut, kukkatori, Waterloopleinin kirp-
putori, Muziektheater sekä Rembrandtplein-aukio sijaitsevat kaikki lyhyen kävelymatkan päässä.  
 
Huoneet ovat modernisti sisustettuja erityyppisiä studioita, suuruudeltaan 25 m2 - 35 m2. Kai-
kissa huoneissa kylpyhuone, keittokomero, jääkaappi, puhelin, TV, työpöytä sekä espressokeitin; 
ilmainen WiFi yhteys.  
 
Buffetaamiainen on tarjolla aamiaishuoneessa klo 07:00-10.30. 
 
Matkakohde   Amsterdam 
Matkan ajankohta 14. – 17.11.2018, keskiviikko – lau-

antai  
Matkan kokonaishinta 1195 € / hlö, kun ryhmässä on vä-

hintään 20 lähtijää 
 
1250 € / hlö, kun ryhmässä on vä-
hintään 15 lähtijää 

Huom! hinta on alustava ja tarkentuu vierailukohteiden ja seminaaripaikan varmistuttua. 

 
Matkan hintaan sisältyy  

• suora lento Helsinki – Amsterdam -Helsinki turistiluokassa lentoveroineen 
• majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa  
• hotelliaamiaiset 
• ohjelman mukaiset kuljetukset 
• ohjelman mukaiset ateriat, 2 x illallinen 
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Lisämaksusta  
• yhden hengen huone, lisämaksu 145 €, yksin matkustavan tulee varata yhden 

hengen huone 
• ruokajuomat 
• muut palvelut 

 
 
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei li-
sätä toimitus- tai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot. 
Organisaatiolla on verovähennysmahdollisuus eikä matka ole kuluttajamyyntiä, josta johtuen 
matka ei ole kilpailu- ja kuluttajaviraston valmismatkavakuuden piirissä. Verottaja hyväksyy vä-
hennyksen harkintansa mukaan. 
  
Ilmoittautumiset  Sitovat ilmoittautumiset 6.8.2018 mennessä osoitteeseen 

mari.huusko@valli.fi 
Maksuehto Ennakkomaksu 400 € / hlö, eräpäivä 10.8.2018  

Loppumaksu 7 viikkoa ennen matkan alkua 
 
Hinnat perustuvat 3.5.2018 voimassa oleviin valuutta- ja verotietoihin. Matkan toteutu-
minen edellyttää ryhmän minimikokoa 15. 
 
Ryhmämatkasta poikkeavien yksittäisten matkustajien lento- tai majoitusvarauksien 
ym. palveluiden muutoksista veloitamme 100 € muutoskulut / muutos ja lisäksi palve-
luntarjoajien perimät kulut. 
 
Pidätämme oikeudet mahdollisiin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. Pidätämme myös oi-
keuden Kon-Tiki Toursista riippumattomista syistä tehtävään hinnantarkastukseen esim. poltto-
aine-, viranomais- tai lentoverokustannusten noustessa.  
 
Suosittelemme, että kaikilla osanottajilla on koko matkan keston voimassa oleva henkilökohtai-
nen matkavakuutus sisältäen peruutusturvan.  
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen Oy Kon-Tiki Tours Ltd, joka kuuluu Kilpailu- ja ku-
luttajaviraston ylläpitämään matkanjärjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv) noudattaen kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. Matkojemme erityisluonteen, kuljetusmuotoa koskevien 
poikkeuksellisten määräysten (mm. reittilentojen varaus- ja myyntiehdot), poikkeuksellisten ma-
joitusehtojen sekä matkakohteen erityisolojen vuoksi sovellamme lisäksi erityisehtoja, joista 
asiakas saa tiedot matkan laskun liitteenä. Erityisehdot myös verkkosivuillamme www.kon-
tiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/ 
 
Kon-Tiki Tours on 100% suomalainen, yksityinen matkatoimisto, joka toteuttaa räätä-
löityjä ryhmämatkoja eri teemoilla ympäri maailmaa.  Erikoisosaamistamme ovat 
luonto- ja lintumatkat sekä kulttuuri- ja wellness-matkat suomalaisten asiantuntijaop-
paiden johdolla. Senioriryhmiin erikoistunut MatkaSeniorit-klubi ja metsä- ja maata-
louden erikoismatkoja tekevä Trio Travels ovat myös tuotemerkkejämme. Kon-Tiki 
palvelee yksittäisiä asiakkaita tuottaen lukijamatkoja yhteistyössä valittujen medioiden 
kanssa.   

mailto:mari.huusko@valli.fi
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/
http://www.kontiki.fi/hyva-tietaa/kon-tiki-toursin-erityisehdot/

