HOLLAND 6 DAGAR
10-15 april 2019
10 april. Kävlinge - Bremen
Från torget i Kävlinge startar vi kl 08.00 för att ta oss över Öresundsbron genom Danmark,
där vi tar ett litet stopp för kaffe med fralla under fältmässiga förhållanden och sedan
färjeleden Rödby–Puttgarden. Hansastäderna Lübeck och Hamburg passeras med
busslunch på vägen och snart är vi framme vid vårt första hotell Tryp Hotel Bremen Airport.
Här väntar god mat och sköna sängar.

11 april. Bremen - Hotell Mijdrecht Marickenland ****
Efter en god frukost beger vi oss till den 30 km långa Afsluitdijk-vallen genom vilken
holländarna inhägnat havsviken Zuiderzee och gjort den till insjön Ijsselmeer med busslunch
på vägen. Vi gör även ett besök hos Jacobs Kaas för lite info samt möjlighet för shopping av
fina holländska ostar. Härefter går färden till vårt hotell fina Hotell Mijdrecht Marickenland ****
Här bor vi 3 nätter med middag varje kväll.

12 april. Amsterdam
I dag gör vi en heldagstur till storstaden Amsterdam som med sina trädkantade kanaler,
broar, och karakteristiska gavelhus ibland känns som ett levande 1600-talsmuseum. Vi gör
en båttur under Amsterdams broar och ser kända byggnader och platser. På eftermiddagen
blir det tid för shopping och egna strövtåg. Kanske någon vill besöka Rijksmuseet eller Anne
Franks hus. Nöjda med staden åker vi tillbaka till vårt hotell för middag.

13 april. Keukenhof och Blomstertåget.
Efter frukost beger vi oss till Noordwijk. Höjdpunkten
denna dag är Blomstertåget från Noordwijk (Världens
längsta) och blomsterparken Keukenhof. Vi bländas av
hyacinternas, narcissernas och tulpanernas färgprakt där
de breder ut sig bland dammar, träd och välansade
gräsmattor. Efter detta besök, tillbaka till hotellet. Middag
och samkväm.

14 april. Mijdrecht - Hamburg
Efter en god frukost åker vi norrut på vackra vägar i
Holland. Vi fortsätter till lilla fiskebyn Volendam, berömd för folkdräkter och träskor.
Övernattning samt middag på Amedia Express Hamburg Moorfleet.

15 april. Hamburg - Kävlinge
Efter frukost kör vi in till Hamburg. Hela förmiddagen i Hamburg på egen hand. Möjlighet för
er att äta lunch i egen regi. Efter lunch åker vi vidare till Heiligenhafen för lite extra shopping.
Sedan färja till Danmark och bro till Sverige. Hemma tidig kväll.
Resa i modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum med dusch och wc. Halvpension,
Färje- och broavgifter, serviceavgifter, vägskatter, moms och reseledarservice. Alla utflykter.
Entré till Keukenhof, och båttur i Amsterdam. 2 bussluncher.
Pris: 7250 sek/person vid minst 30 personer.
Enkelrumstillägg 1650 sek.
Frivilligt avbeställningsskydd 500/pers.
( Billigare att fixa med egen hemförsäkring)
Minimiantal 30 personer och maxantal 50 personer.
Avstämningsdag för intresseanmälan 25/1 2019.
Bokning den 1/2 och 8/2 i lokalen
Skapad 2019-01-07.

