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TaT 

 
BELGIAN OLUTMATKA & BRYSSEL 23.-26.8.2019 
 

Belgian olutmatka, jonka JS Travel järjestää yhteistyössä paikallisen olutmestari Werner 

Callebautin kanssa, on oluenystävälle todellinen elämys. Tutustumme Brysselin ja Leuvenin 

olutbaareihin sekä alueen pienpanimoihin. Iso ja tunnettu Delirium on perjantaina 

pääkohteemme, joten matka saa oikein hyvän startin. Yövymme Leuvenissä, joka on lyhyen 

paikallisjunamatkan päässä Brysselin keskustasta.  

Leuvenin keskustan baarikatua kutsutaan Euroopan pisimmäksi baaritiskiksi. Tutustumme 

täällä Wernerin opastuksella hänen valitsemiinsa oluisiin.  

 

Tervetuloa nauttimaan JS Travelin olutmatkasta. Varaa paikkasi ajoissa koska matkalle 

mahtuu mukaan maks. 20 henkilöä. Alla on matkaohjelma lyhyesti, lopullisen ohjelman sekä 

tarkempaa infoa lähetämme matkalle osallistuville.  

.  

Alustava matkaohjelma: 

 

23.8. perjantai 

 

Matkustamme Helsingistä Finnairin reittilennolla Brysseliin ja jätämme matkatavarat 

päärautatieasemalle säilytykseen. Täältä matkaamme junalla läheiseen Mellen kaupunkiin 

missä tutustumme Delirium-olueen sekä ison Huyghen panimon toimintaan.  

Palattuamme Brysseliin vierailemme ”jatkoilla” Delirium-baarissa kaupungin keskustassa. 

Lyhyt junamatka Leuveniin, jossa majoittuminen New Damshire hotelliin.  

 

24.8. lauantai 

 

Päivän pääohjelmana teemme Wernerin opastuksella kierroksen tutustuen Leuvenin 

pubitarjontaan ja hänen valitsemiinsa pubeihin sekä oluisiin. Nautimme yhdessä lounaan, ilta 

on vapaata ohjelmaa. Voit nauttia Leuvenin monipuolisesta tarjonnasta tai lähteä käymään 

läheisessä Brysselissä.  

 

 

25.8. sunnuntai 

 

Tutustumme Brysselin oluttarjontaan ja teemme kierroksen paikallisissa 

olutpanimoravintoloissa sekä mielenkiintoisissa pubeissa. Nautimme yhdessä illallisen 

Brysselissä.        
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26.8. maanantai 

 

Päivä tutustuen pienpanimoihin Wernerin johdolla. Kohteet ovat hänen valitsemiaan ja 

tulemme tietämään kohteet vasta paikan päällä. Iltapäivällä kierroksen päätyttyä matkaamme 

lentokentälle ja Finnairin iltalento Helsinkiin.  

 

Majoitus: 

 

Hotel New Damshire Leuven*** 

 

 
Matkan lennot Finnairilla Helsinki-Bryssel-Helsinki 

 

23.8. AY 1541 Helsinki klo 7.45 - Bryssel klo 9.20 

26.8. AY 1546 Bryssel klo 19.20 - Helsinki klo 22.45 

 

 

 

 

Matkan hinta ja aikataulu:  

 

Matkan hinta:  

 

995€/hlö jaetussa 2hh. Ennakkomaksu 300€ +palvelumaksu 27€ varaus (yksi laskutusosoite) 

Matkan hinta sisältää: 

Finnairin reittilennot Helsinki-Bryssel-Helsinki. Kuljetukset Belgiassa matkaohjelman mukaisesti, 

majoitukset ohjelmassa mainitussa hotellissa, 3x aamiainen, 1x illallinen ja 1x lounas. Maistiaiset 

vierailtavissa olutpanimoissa perjantaina ja maanantaina, pubikierros Wernerin kanssa lauantaina 

sisältäen maistiaiset ja suomalaisen matkanjohtajan Jounin ja asiantuntija Werner Callebautin 

opastuksen. Pakettimatkatakuun.  

Lisämaksut:  

1hh lisämaksu 250€. 

Omakustanteisesti:  

Muut kuin matkaohjelman mukaiset junamatkat, ruokajuomat, sunnuntaina Brysselissä oluet 

kierroksella omakustanteisesti. 

Matkan peruutusehdot: 

Matkan voi perua ilman syytä seuraavilla kuluilla per henkilö: 

30 vrk ennen matkan alkua 250€ 

14-29 vrk 50% matkan hinnasta 

2-14 vrk 80% matkan hinnasta 

Matkan peruutus 0-48h ennen lähtöä 100% matkan hinnasta 

 
JS Travel varaa oikeuden muutoksiin matkaohjelmassa. Ryhmän minimilähtijämäärä on 8 henkeä.  
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