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HOLLAND OG
BLOMSTERTOGET

Påmeldingsfrist
1.februar!!

Avreise 10.april - 8 dager kr. 11 590,-

Holland
En fargeprakt uten like ligger
og venter på oss i Holland. Vi
ankommer midt i blomstringstiden og får oppleve en orgie i
blomster som vi sent vil
glemme! Vi får også med oss
vårens vakreste, hollandske
eventyr, det såkalte
"blomstertoget". En dag i året
blir biler og vogner i lang,lang
rekke dekorert med blomster.
Mens de kjører sakte etter
hverandre strømmer tusenvis
av mennesker til langs veien
for å beundre synet.
Tulipanparken Keukenhof
regnes som en av Europas
største turistattraksjoner, så
der tar vi oss god tid. Her
blomstrer 4,5 millioner
tulipaner i over 1000
forskjellige varianter. I tillegg;
flere millioner hyasinter,
pinseliljer, påskeliljer og andre
vårblomstrende planter.
Holland er mer enn bare
blomster. Vi kjører gjennom et
frodig og forblåst landskap,
preget av diker, kanaler, broer
og vindmøller, samt at vi får
prøvesmake den berømte
edamerosten.

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Göteborg
Den første dagen skal vi til Göteborg. Vi tar flere pauser
underveis, og sjekker inn i god tid på Stena Lines ferge til Kiel
med avgang kl. 18.45. Vi spiser en deilig 3-retters middag
ombord.

Dag 2: Kiel - Den Haag - Wassenaar
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl. 09.15.

Kjetils Bussreiser AS

Tlf +47 62 83 52 20

www.kjetilsbussreiser.no

Vi kaster ikke bort tiden, men setter straks kurs for Van der
Valk hotel i byen Den Haag-Wassenaar, der vi skal bo fire
netter. Hotellet er et fint utgangspunkt for våre utflukter.

Dag 3: Blomster og tulipanparken Keukenhof
Utflukter:
Madurodam og Panorama
Mesdag: I Den Haag skal vi
beskue det flotte rundmaleriet
Panorama Mesdag. Etterpå går
turen til Madurodam hvor vi ser
en modell av en nederlandsk
landsby i skala 1:25 med typiske
nederlandske bygninger og
landemerker fra forskjellige deler
av landet. Det er en betagende
opplevelse å se et land i miniatyr!
Amsterdam med kanaltur - Besøk
i diamantsliperi - Delft
porselensfabrikk: I dag går turen
til Nederlands hovedstad
Amsterdam, hvor vi skal på bysightseeing. Vi får oppleve
kanaler, broer, husbåter, og
severdigheter mens vi hører om
byens historie. Museene er
mange, blant de mest kjente er
Van Gogh-museet og Anne
Frank- museet. Vi får smake på
den verdensberømte
edamerosten, og besøker et
diamantsliperi der noen kanskje
benytter anledningen til å gjøre
en god handel. En god handel
kan vi også gjøre på det neste
stedet vi besøker: DELFT
porselensfabrikk. Delftporselenet
blir fortsatt malt for hånd etter
århundrelange tradisjoner. Det
blir selvfølgelig tid til lunsj og litt
shopping på egen hånd i løpet av
dagen.

Et av turens absolutte høydepunkter er besøket i tulipan- og
blomsterparken Keukenhof. Over syv millioner løk plantes
her hvert år. Når de slår ut i full blomst eksploderer parken i
fargeprakt som ikke engang regnbuen kan oppvise. Tulipaner
er i dag en av Hollands viktigste eksportvarer, og vi skal bruke
mye av dagen på å nyte synet og opplevelsen av den fargerike
eksportvaren.

Dag 4: Blomstertoget
Formiddagen går med til å se det fantastiske «blomstertoget».
En fargeprakt du sent vil glemme. Her er det bare å ta frem
kamera og knipse i vei!
På ettermiddagen er det mulighet for å delta på en utflukt til
Panorama Mesdag og Madurodam.
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Dag 5: Utflukt til Amsterdam med kanaltur Besøk i diamantsliperi - Delft porselensfabrikk
I dag kan man du velge å bruke dagen til egne aktiviteter eller
bli med Kjetils Bussreiser på en fantastisk utflukt til
Nederlands hovedstad Amsterdam.

Dag 6: Den Haag-Wassenaar - Groningen
Vi sjekker ut av hotellet og gjør oss klar til å oppleve mer av
dette fantastiske landet. Første stopp er fiskerlandsbyen
Volendam, der folkedrakter og tresko fortsatt er vanlig
hverdagshabitt blant deler av lokalbefolkningen. Vi skal også
besøke ostefarmen Alida Hoeve, kjent for sin velsmakende
edamerost. Turen går videre til Groningen. Vi kjører over den
35 km lange Afsluitdijk-demningen som regulerer vannstanden
ut mot Nordsjøen. Her tar vi en stopp for å se nærmere på
dette utrolige byggverket. I Groningen sjekker vi inn på Hotel
Mercure Martiniplaza for middag og overnatting.
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Dag 7: Groningen - Kiel

Reisefakta:

Etter frokost setter vi kursen for Kiel. Hvis trafikken går greit
og vi slipper køer på motorveien, blir det kanskje tid til noen
timer shopping i Kiel før innsjekking på fergen. Vi spiser
felles buﬀet middag ombord på Stena Line sin båt som har
avgang 18.45. ( drikke inkludert )

• Bussreise
• Ferge Gøteborg - Kiel t/r med

plass i innvendig 2-sengs lugar
• 5 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom
• 7 frokost
• 7 middag
• Blomstertoget
• Inngang til Keukenhof
• Besøk på ostegården Alida

Hoeve
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom/lugar kr 3290,.
Utflukter:
Madurodam og Panorama
Mesdag kr. 500,Kanaltur i Amsterdam m/
diamantsliperi og Delft
Porselensfabrikk kr. 500,Reisevaluta: Euro, debet-og/eller
kredittkort

Dag 8: Göteborg - Østlandet
Mens vi nyter frokost, nærmer båten seg Göteborg. Med alle
på plass i bussen tar vi fatt på E6 i retning Oslo. Alle er
hjemme igjen i løpet av kvelden

