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Amsterdam ihastuttaa ystävällisellä ja välittömällä tunnel
mallaan. Näe Anne Frankin talo ja Vincent van Gogh museo, 
shoppaile idyllisissä pikkuputiikeissa, nauti herkullisista pannu
kakuista ja suuntaa illalla tunnelmalliselle kanavaristeilylle.

Amsterdam on tunnettu kaupunkia kiertävistä ka-
navista, mielenkiintoisista asuntolaivoista, etnisis-
tä ravintoloista ja tietysti tulppaaneista  kaupunki 

on varmasti yksi maailman mielenkiintoisim-
mista ja kauneimmista  Matkailijan iloksi 

kanaalien ja siltojen keskeltä löytyvät 
upeat museot, pienet antiikkiliikkeet, 
ylelliset kahvilat ja kesäisin kelluvat 
kukkamarkkinat  Amsterdam on kuu-
luisa suvaitsevaisuudestaan ja siitä 
onkin muodostunut eurooppalaisen 

vapaamielisyyden vertauskuva!

AMSTERdAM

Gerstekorrel 
Tämä suomalaisomistuksessa oleva hotelli 
sijaitsee aivan Amsterdamin keskustassa 
lähellä Dam-aukiota  huoneissa on suihku, 
wc, tv, puhelin  Saatavissa myös perhe-
huoneita ja savuttomia huoneita  Aamiaisen 
saa huoneeseen tarjoiltuna 

Nh Schiller 
hotelli sijaitsee mukavasti Rembrandtin aukiolla 
keskellä viihdetarjontaa ja parhaimpia nähtävyyksiä  
hyvällä maulla sisustetuissa huoneissa on suihku/
kylpy, wc, tietokoneliitäntä, satelliitti-tv, puhelin, 
minibaari, hiustenkuivaaja, housuprässi  hotellin 
terassiravintola on suosittu kohtaamispaikka  

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi 0 4
helmi 1 5
maalis 3 8
huhti 6 11
touko 10 16
kesä 13 18
heinä 13 20
elo 15 20
syys 13 18
loka 9 13
marras 5 8
joulu 2 5

Hienostunut EU:n pääkaupunki kutsuu tutustumaan viih
tyisiin kahviloihin, ravintoloihin sekä pienten herkkupuotien 
käsintehtyyn suklaaseen. Nähtävyyksien jälkeen voit hemmo
tella itseäsi vaikkapa vierailulla Oceadetropiikkikylpylään.

Roomalaisten, espanjalaisten ja saksalaisten valloit-
tajien jälkeen Brysselin kadut ovat diplomaattien 
ja europoliitikkojen valtaamia  Silti vain muutaman 

askeleen päässä moderneista rakennuksista ovat 
mukulakivikadut, tunnelmalliset kahvilat ja 

hienostunut Art nouveau -arkkitehtuuri  
Erikoismuseoita on joka makuun: sarja-
kuvien, vanhojen autojen, oluen ystä-
ville… Viikonloppuvierailijalle Bryssel 
on loistava kohde, sillä perjantaina 
bisnesmiesten poistuttua kaupungista 
hinnat laskevat!

BRySSEl

Astoria 
Mennyttä aikaa henkivä hotelli lähellä kasvi-
tieteellistä puutarhaa ja Grand placea  huoneet 
ovat erikokoisia ja vanhanaikaisesti sisustettuja  
huoneissa kylpy/suihku, wc, satelliitti-tv, radio, 
puhelin, hiustenkuivaaja, minibaari  Ravintolan 
palvelu ja menu ovat erinomaisia  parkkipaikka, 
autonvuokraus ja pesulapalvelu 

Tulip Inn Boulevard 
Brysselin keskustassa lähellä place Rogier -aukiota 
ja Grand placea  Viehättävissä huoneissa parkettilat-
tiat, suihku/kylpy, wc, ilmastointi, satelliitti-tv, radio, 
puhelin, minibaari, hiustenkuivaaja  Osassa huoneita 
tietokoneliitäntä  Aamiainen kansainvälisen menyn 
tarjoavassa ravintolassa  Ravintolassa myös kodikas 
baari  parkkipaikka, solarium, kuntosali, sauna 

keskilämpötilat C°
 min max 
tammi -1 4
helmi -1 6
maalis 2 8
huhti 4 13
touko 8 18
kesä 10 21
heinä 12 23
elo 12 22
syys 10 19
loka 7 14
marras 2 8
joulu 1 6


