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BLOMSTRENDE ELVECRUISE
Amsterdam - Rotterdam - Antwerpen
TulipanCruise

Avreise 17.april - 8 dager kr. 12 990,-

TulipanCruise

Les og bli med!!
Drømmeturen for deg som
alltid har ønsket deg hit eller
som har vært med oss tidligere
på blomstringstur til Holland
og ønsker deg tilbake - litt for å
mimre og litt for å oppleve nye
ting.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.
Holland er mer enn bare
blomster. Vi seiler gjennom et
frodig og forblåst landskap,
preget av diker, kanaler, broer
og vindmøller, samt at vi får
oppleve spennende steder
som Amsterdam, Rotterdam
og Antwerpen - til og med
uten at vi trenger å sjekke ut
og inne av forskjellige hoteller.
Med 5 netter ombord på
koselige MS La Boheme skal vi
bare nyte god mat, hyggelige
medreisende og flotte
opplevelser

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 om
bord.

Dag 2: Kiel - Amsterdam
Etter en god frokost ankommer vi Kiel kl. 09.15. Vi kaster
ikke bort tiden, men setter straks kurs for elvecruise båten
MS La Boheme som ligger til kai i Amsterdam og venter på
oss.
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Vi gjør flere stopp i løpet av dagen og er velkommen ombord
fra klokken 18.00. Etter å ha sjekket inn på våre lugarer så vil
besetningen bli introdusert for oss under en felles samling og
en velkomst cocktail. Felles middag og sosialt samvær før vi
tar kvelden og går hvert til vårt.

Dag 3: Amsterdam
Vi våkner opp til en ny flott dag her i Amsterdam, vi ligger
fortsatt til kai og kan velge å bli med Kjetils Bussreiser på en
flott og fargerik utflukt til Keukenhof eller om du vil kan du
tilbringe dagen med egne aktiviteter. Vi har ankommet
Holland midt i blomstringstiden og kan få oppleve en orgie i
blomster vi sent vil glemme. 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 vår blomstrende planter.
Felles middag og sosial hygge om kvelden, hvem vet, kanskje
gjør vi en liten kveldsutflukt på hjul eller til fots.

Dag 4: Amsterdam - Rotterdam
Om været tillater det så benytter vi formiddagen ute på dekk
for å nyte den flotte utseilingen fra Amsterdam og i retning
Rotterdam. Vi nyter både frokost, lunsj og middag ombord
sammen med godt drikke. Etter vi har lagt til kai på
ettermiddagen er det mulighet for å bli med på en guidet
rundtur her i Rotterdam og når vi først har med egen buss så
vil vi gjøre ett forsøk på ett besøk i Den Norske
Sjømannskirken her i Rotterdam.
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Dag 5: Rotterdam - Antwerpen

Reisefakta:
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg-Kiel t/r

med plass i innvendig
dobbelt lugar
• 1 hotellovernatting i

Bramsche med plass i
dobbeltrom
• 5 netter ombord på MS La

Boheme med plass i
dobbelt lugar - Alle lugarer
er like store og likeverdige
med AC, toalett/dusj,
senger på gulvet, store
vinduer etc. Eneste
forskjellen er på hvilket
dekk man ønsker å bo.

I dag skal vi nyte dagen ombord mens vi cruiser mot
Antwerpen. Alt inkludert ombord - så det er bare å finne seg
en plass ved vinduet eller en solstol på dekk og la synsfeltet
ditt suge til seg alt den makter:)

Dag 6: Antwerpen - Bramsche
I dag nyter vi vår siste buﬀet frokost ombord før vi sjekker ut
og forlater båten kl.09.00. På kaien står vår velkjente buss og
sjåfør - klare for å følge oss videre. Vi skal ikke kjøre så veldig
langt idag slik at vi tar oss tid til å ta en titt på Antwerpen
sammen med en lokalguide før vi vender snuten mot Tyskland
og Bramsche for middag og overnatting
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Dag 7: Bramsche - Kiel
• 3 frokost og 3 middag

underveis
• Fullpensjon ombord på

elvebåten, det vil si fra og
med middag første kveld til
og med frokost dag 6. Det vil
si att alle måltider er
inkludert, kaffe, kaker og all
drikke til måltider og ved
baren( bortsett fra ekte
champagne, malt whiskey
og spesial drinker )

Etter en god tysk frokost her ved Osnabrück er det på tide å
vende snuten mot Kiel og Stena Line igjen. Vi har heller ikke
lange biten vi skal kjøre i dag, men ettersom vi skal rundt
Bremen og Hamburg hvor vi kan møte på trafikale
utfordringer så velger vi å reise etter frokost. Får vi mye tid til
overs når vi nærmer oss Kiel så skal vi nok finne på noe
underveis. En reise med Kjetils Bussreiser varer helt til du
kommer hjem vettu:)

• 1 galla middag ombord

Ved ankomst Kiel sjekker vi inn på fergen før vi samles til
felles buﬀetmiddag ombord med drikke inkludert. Vi legger
fra kai klokken 18.45 og sover oss etterhvert tilbake til
Sverige.

• Aktiviteter ombord

Dag 8: Göteborg - Østlandet

• Fri Wifi i baren og i loungen

ombord
• Havneavgifter
• Utflukt til tulipan parken

Keukenhof
• Guidet rundtur i Rotterdam
• Reiseleder

Tillegg:
Lugar på øvre dekk på La
Boheme kr. 1290,- pr pers når
to deler
Enkelt lugar og rom t/r kr. 890,Enkeltlugar på La Boheme kr.
2500,- ( Kun 3 enkelt lugarer førstemann til mølla )
Utflukter:
Guidet rundtur i Rotterdam kr.
500 pr pers

Mens vi nyter frokost, nærmer båten seg Göteborg med
ankomst 09.15. Med alle på plass i bussen tar vi fatt på E6 i
retning Oslo. Med kamera brikker og mobiler fulle av
fargerike minner er alle hjemme igjen i løpet av kvelden.

