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EU-PARLAMENTIN KOTIKAUPUNKI, BRYSSEL, 24.-27.4.2014 
23.4. keskiviikko OPTIO: Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuville yöpyminen 
lentokenttähotellissa.  
24.4. torstai (Lentokenttähotellissa 
yöpyneet: Aamiainen hotellissa; siir-
tyminen ilmaisella shuttle-bussilla 
lähtöterminaalille.) Kokoontuminen 
aamulla klo 05.30 Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla; lähtöselvitys. Sen jäl-
keen aamiais-lounge, ja suora lento 
Helsinki-Bryssel klo 07.35-09.15. 
Brysselissä vastassa on suomenkieli-
nen opas ja lähdemme bussilla tutus-
tumaan lähemmin tähän Belgian pää-
kaupunkiin. Näemme keskustan ulko-
puolella sijaitsevia kohteita, kuten 
Naton päämajan, Euroopan parla-
mentin, Atomiumin, kiinalaisen paviljongin ja japanilaisen pagodan, upeat kunin-
kaallisen palatsin ja oikeuspalatsin, Sab-
lonin aukion…  

165 miljardia kertaa suurennettu mal-
li rauta-atomista on yli 100 m korkea 
rakennus ja kuuluu Brysselin tunne-
tuimpiin maamerkkeihin. Erikoinen 
muodostelma tarjoaa korkeimmasta 
kohdastaan täyden näkymän Brysse-
liin.  

Nautimme kevyen lounaan Atomiumissa, 
ja kiertoajelu päättyy keskustahotellil-
lemme***. Sisäänkirjoittautuminen. 
Omaa aikaa, kunnes ennen yhteistä tulo-
illallista teemme kävelykierroksen ydinkeskustassa; näemme ujon Manneken Pis -
patsaan kadunkulmauksessa ja käymme Grand Placella. 

Brysselin upea Grand Place on käytännössä Brysselin 
ehdoton keskus. Se on kaupungin keskusaukio, ja sitä 
pidetään yhtenä maailman kauneimmista toreista. Se 
on Brysselin ehdottomasti tärkein turistikohde ja 
UNESCOn maailmanperintökohde. Goottilainen, ba-
rokki- ja monet muut rakennustyylit kohtaavat ra-
kennuksissa, jotka ovat historiallisia arkkitehtuurin 
taidonnäytteitä. Hotel de Ville -rakennus, jota v. 
1695 yritettiin pommittaa maan tasalle, seisoo yhä 
paikoillaan, ja muutkin, yleensä alunperin eri am-
mattikuntia edustaneet kiltarakennukset ovat sil-
miähivelevän kauniita. Grand Placen lähellä on pal-

jon kaunista nähtävää, kuten Rue 
des Bouchers ja pieni Manneken Pis 
-patsas.  

Yhteinen illallinen päättää tulopäi-
vän. 

25.4. perjantai Aamiaisen jälkeen on 
vuorossa tutustuminen EU-Parlament-
tiin sekä NATOn päämajaan mahdolli-
suuksien mukaan. Päivän aikana lou-
nas joko parlamentissa tai NATOn päämajan ruokalassa. Loppuiltapäivä ja ilta vapaa-
ta. Illallinen mahdollisesti suomalaisen EU-parlamentaarikon järjestämänä ja isännöi-
mänä/emännöimänä.  

26.4. lauantai Aamiaisen jälkeen lähdemme 
omalla bussilla ja oppaamme kanssa puoli-
päiväretkelle kauniiseen Brüggeen (n. 80 
km). Tutustuminen kaupunkiin ja yhteinen 
lounas. Kanaaliristeilyllä näemme kaupungin 
olemuksen laivasta käsin. Omaa aikaa Brüg-
gessä mm. ostoksiin.   

Brügge on Belgian kauneimpia kaupun-
keja ja merkittävimpiä matkailunäh-
tävyyksiä, sillä sen keskusta on lähes 
kokonaisuudessaan säilytetty keski-
aikaisessa asussaan, joka on vain jalan-
kulkijoiden käytössä. Keskusta-alue kuuluu UNESCOn maailmanperintöluetteloon.  

Paluu Brysseliin ja yhteinen läksiäisillallinen. 

27.4. sunnuntai Aamiaisen jälkeen bussikuljetus Brysselin lentokentälle; siellä pitää 
olla klo 09.45. Suora lento Bryssel–Helsinki klo 11.45-15.15.  

Matkan hinta: à 985 € (min. 25 osall.). Hintaan sisältyy: • suorat lennot Helsinki-
Bryssel turistiluokassa, m/p • suomenkielisen oppaan mukanaolo • kuljetukset Bel-
giassa tasokkaalla turistibussilla • ohjelma ja sisäänpääsyt edelläolevan mukaan • 
puolipäiväretki Brüggen kaupunkiin lounaineen, suomenkielinen opas • kolme lou-
nasta ja kaksi illallista. Hinta ei sisällä: • ruokajuomia • muita kuin ohjelmassa mai-
nittuja sisäänpääsyjä, retkiä, aterioita • matkavakuutusta. Lisämaksusta: • majoit-
tuminen 1 h huoneeseen à 125 € • majoittuminen lentokenttähotellissa 23.-24.4., à 
45 €/hlö jaetussa 2 h huoneessa. 
Hintoihimme ei lisätä laskutuslisiä eikä toimisto- tai palvelumaksuja. 
Sitovat ilmoittautumiset 31.1. mennessä Terttu Sandelinille, puh. 044 5113937 
tai s-posti: terttu.sandelin@gmail.com.  
Pidätämme oikeudet mahdollisesti tuleviin hinta-, aikataulu- ja ohjelmamuutoksiin. 
Pidätämme oikeuden MatkaSenioreista riippumattomista syistä tehtävään hinnan-
tarkistukseen esim. polttoaine- lentovero- tai viranomaiskustannusten noustessa.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä on kotimainen MatkaSeniorit / BlueSky Travel Oy. 
MatkaSeniorit kuuluu Kilpailu- ja Kuluttajaviraston ylläpitämään matkan-
järjestäjärekisteriin (1929/00/Mj Mv, SMAL 39610) ja noudattaa kaikkia 
matkailualan yleisiä valmismatkaehtoja. www.matkaseniorit.fi 


