
 

 

  
 Travellers´Club Finland   J.V.Snellmannin jalanjäljillä  
 
MS River Diamond **** 18-25.9.2022 Reinin jokiristeily 
Amsterdam-Arnhem-Köln-Koblenz-Rudesheim-Mannheim-Strabourg-Mainz 

   
Reinillä linnat, viljavat maisemat ja viinitarhat koristavat jokilaaksoa kymmenien ja taas kymmenien kilometrien 
matkalla. Risteilyllä voi nauttia unohtumattomista elämyksistä, jotka syntyvät ikivanhojen kulttuurimaisemien 
tuottamina. Sadunhohtoiset ylväät linnat inspiroivat jo romantiikan ajan taiteilijoita. Vanhat kaupungit ovat 
kuin kiveen kaiverrettuja historian kirjoja, joihin on talletettu menneiden aikojen rikkaus ja loisto. 
Viiniviljelmien rinteet kertovat kulttuuriperinteestä, joka täällä on säilynyt roomalaisajoista alkaen. 
Vastakohtaisuudet elämää sykkivien suurkaupunkien ja uinuvien, keskiaikaisen perusilmeensä säilyttäneiden 
pikkukylien välillä saavat jokaisen matkalaisen sydämenlyönnit kiihtymään. 
  

Matka noudattelee J.V. Snellmanin ”Grand Touria”, vuosien 1839-41 opintomatkaa Saksaan. Reinin jokimatkan 
varrella pysähdymme ja voimme tutustua Snellmanille tärkeisiin Kölniin, Koblenziin, Mainziin ja Heidelbergiin. 
Saksan opintomatkan merkitystä Suomen kansallisfilosofin, kansallisen herättäjän ja suomalaisen sivistyksen 
esitaistelijan J.V. Snellmanin ajatteluun ja toimintaan selostaa risteilymme aikana asiantuntijaoppaamme 
dosentti Raimo Savolainen (kotisivut: raimosavolainen.fi). 
 

Risteilyyn sisältyy ryhmällemme räätälöity päiväretki Heidelbergiin ja tutustuminen Mainzin Gutenberg -
museoon. Saatavilla myös lisämaksusta varustamon retkiä mm. Amsterdamista läheiseen Almereen Hollannin 
suurimpaan puutarhanäyttelyyn, joka järjestetään vain joka kymmenes vuosi. Vierailu Floriadessa, 
kukkaloiston, koristeellisten vihannesten, erilaisten pensaiden ja puiden, tuoksujen ja makujen maailmassa on 
unohtumaton elämys. Myös Riesling -viineistään kuuluisa Rüdesheim ja Strasbourgin kanavat kuuluvat 
vapaavalintaisten retkikohteiden joukkoon.   
 
Päivä Satama  laiva saapuu laiva lähtee retkiä 

 
1  päivä 18.9. Amsterdam     Lento Helsingistä Amsterdamiin. Laivaan nousu 
2  päivä 19.9. Amsterdam                                    13:00  Amsterdamin kanavaristeily 10:00 – 11:30  
        Floriade International Horticultural Expo  
          09:15 – 12:45  
3 päivä 20.9. Arnhem   08:30  14:30  Arnhemin retki 09:00 – 10:30  
 
4 päivä 21.9. Cologne   06:00  22:00  Kölnin retki 09:00 – 11:00  
 
5 päivä 22.9. Koblenz   07:00 13:00  Koblenzin retki 09:00 – 10:30 
        Maisemaristeily Loreley 16:30   
   Rüdesheim   20:00  23:30  Viiniretki Rüdesheim 20:45 – 22:15  
 
6 päivä 23.9. Mannheim   09:00  18:00  Heidelberg linnaretki 13:30 – 18:00  
7 päivä 24.9.  Strasbourg (Kehl)  08:00  18:00  Strasbourgin veneretki 08:45 – 12:45  
8 päivä 25.9. Mainz    08:00   Risteily päättyy, päiväretki ja vapaa-aikaa 
                                                                                                                                                                Frankfurtissa ennen paluulentoa Suomeen 



 

 

 

Hintaan sisältyy:  
*Lennot turistiluokassa  
*Risteily valitussa hyttiluokassa  
*Kuljetukset lentokenttä-satama-lentokenttä  
*Täysihoito; ateriat laivalla 
  juomapaketti, all inclusive sis. myös cocktailit ym. 
*Heidelbergin retki 
*Frankfurtin retki 
*Laivan ohjelma 
*Alv 

 
 
 
 
 
Lisämaksusta saatavilla varustamon kansainvälisiä 
retkiä alk. 19 -68 eur/hlö.  
Retkipaketit alk. 97 eur/hlö 

 
 

 

 
Hinta jaetussa kahden hengen hytissä: 
  
Upper deck, suite 24m2, ranskalainen parveke,  
hinta: 2.593 eur/hlö 
 
 
 
 
 
Upper kannella ranskalainen parveke 16 m2,  
hinta: 2.273 €/hlö 
 
Middle kannella ranskalainen parveke 16 m2,  
hinta: 2.193 eur/hlö 
 
Kysy toimistostamme hyttiä yhdelle omaan käyttöön. 
Main kannen hytti 2.501 eur 
Upper kannen hytti 2.801 eur 
 
Main kannella ikkunallinen (ei avattava) 16 m2,  
hinta: 2.073 eur/hlö 
 

 

 
 
 

Ms River Diamond: max 170 matkustajaa, 85 hyttiä. Rakennettu 2007, uudistettu 2018. 
Rekisteröity Sveitsin lipun alle. 
 
Lennot  
18.9.2022 Helsinki-Amsterdam 16:15-17:45  AY1305  
25.9.2022 Frankfurt-Helsinki     19:25-22:50  AY1416  

 
Vastuullinen matkanjärjestäjä on Kuluttajaviraston hyväksymä rekisteröity matkanjärjestäjä KKV 3725/00/MjU     
Vakuus asetettu Suomen Kilpailu- ja Kuluttajavirastoon.  
Suomen Matkatoimistoalan liitto ry:n jäsen SMALL 24995 
Puhelin 09-4129344 
www.soiletours.com  
info@soiletours.com 

http://www.soiletours.com/
mailto:info@soiletours.com

