Holland 22-27 April 2019
Följ med oss till Holland i april och möt våren. Värmen kommer, träden börjar blomma och
tulpaner, hyacinter och andra lökväxter står i full blom. I städerna flyttar restauranger
och kaffer ut på gatorna. Folk strosar omkring och njuter av solen.
DAG 1
Denna dag får vi betrakta som en
resdag. Vi avreser från Uppsala tidig
morgon. Givetvis gör vi stopp för både
fika och lunch efter vägen. Framåt
eftermiddagen ankommer vi till
Göteborg. Här går vi ombord på Stena
line mot Kiel. Vi får våra hytter och
samlas till en gemensam middag
ombord.

kör vi över den av människohand
byggda Vallen som gett holländarna
så mycket mark att odla. Holland är
ett litet land och vi bor tre nätter i
Vorschooten. Givetvis samlas vi till en
gemensam middag efter att vi checkat
in.

DAG 3 och 4
På två dagar ser vi så mycket som
DAG 2
möjligt av Holland. Åker kanalbåt,
Frukosten äter vi ombord innan båten besöker Panorama Mesdag,
angör Kiel. Bussen tar oss söderut och Porslins- fabriken Pauw i Delft och
landskapet blir med tiden plattare,
Keukenhofs blomsterpark.
och kanalerna skär sönder ängarna i
pusselbitar. Framåt eftermiddagen

DAG 5
Efter en god frukost lämnar vi hotellet
och Hollad för den här gången.
Färden går åter mot vår färja i Kiel, vi
checkar in och får våra hytter. Samlas
sedan till en gemensam middag.
Kvällen är fri, varför inte passa på att
upptäcka alla faciliteter ombord.
DAG 6
Sista dagen börjar med frukost på
båten, går iland i Göteborg till den
väntande bussen och reser genom
vårgrönskande marker hemåt. Äter en
avslutningslunch tillsammans innan
det är dags att ta farväl. Framåt
kvällen är vi åter i Uppsala.
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Amsterdam
Amsterdam är en mångkulturell stad
som sjuder av liv och dess innevånare
med den.
Samtidigt som staden präglas så
oerhört av olika nationaliteter,
symboliserar den också det mest holländska vi kan tänka oss med alla sina
kanaler, kanalbåtar, broar,
cyklar, små bruna kaféer och
pannkakshus. Ett måste i Amsterdam
är ju kanaltur. På eftermiddagen får du
vandra runt i staden på egen hand. Gå
på Damm, besöka något museum,
shoppa eller slå dig ner på en trottoarservering med något gott att dricka.
Vilken puls det är i den här staden!
Keukenhof - Hollands stora
blomsterpark
Mellan Amsterdam och Haag ligger
världens största trädgård för
blomsterlökar. Sju miljoner lökar av
tulpaner, påskliljor och hyacinter förvandlar parken till ett hav av blommor.
Vi får även njuta av tio olika blomsterutställningar inomhus, sju tematrädgårdar samt en
kornkvarn.

Blomsterauktionen i Aalsmeer
När vi tittar närmare på blomsterauktionen i Aalsmeer, där blommor
och växter står klara att sändas ut över
hela världen, förstår du direkt varför
Holland är känd som Blomsterlandet.
Inte kunde väl botanikern Carolus
Clusius ha anat att det par turkiska
blomsterlökar som han 1593 tog hem
till Holland fyra hundra år senare skulle
ha givit Holland dess typiska
nationalsymbol - tulpanen.
Framgångarna med tulpanerna blev
också en anledning att odla fler
blomsterlökar som gladioler, narcisser,
liljor och irisar och dessutom
snittblommor och krukväxter.
Panorama Mesdag
Världens störst panoramamålning, en
vy över Scheveningen år 1881. Tidigare
års resenärer sa: ”En helt enorm upplevelse! Tänk att se en målning som får
oss att känna precis som om vi stod där
i sanden, under parasollet och tittade
ut över nejden”.

FAKTA
PRIS
8895 kr
22-27 april 2019
I PRISET INGÅR:
• Bussresa i helturistbuss
• 5 övernattningar, del i dubbelrum

inkl. Halvpension
• Reseledares tjänster
• Båtresa med Stena Line Göteborg-

Kiel tur och retur
• Lunch dag 1 & 6
• Besök på Porslinsfabriken i Pauw i

Delft
• Inträde till Panorama Mesdag
• Kanaltur i Amsterdam
• Besök på Blomsterauktionen
• Entré till Keukenhof Blomsterpark

Enkelrum/hytt tillägg 2600 kr
Vid bokning innan 1 Februari erhålls en
rabatt på 200 kr per person.
Anslutningsbuss från Dalarna
+200 –350kr.
Giltigt pass eller internationellt ID-kort
erfordras.
Valuta: Euro
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