Blommor, väderkvarnar, kanaler, träskor, porslin, diamanter och berömda konstnärer; det är mycket som
förknippas med Holland! Färgsprakande tulpanfält varvat med kanaler och vattendrag kantar vår väg och vi
imponeras och inspireras av 7 miljoner blommande lökar i den välkända blomsterparken Keukenhof. Vi tittar
närmare på det blåvita Delftporslinet och med en båttur och boende i Amsterdam - den gemytliga storstaden som
har nästan lika många kanaler som gator – blir resan komplett!
DAG 1 – BLOMMORNAS LAND
Vi börjar vår resa mot tulpanernas
hemland. Målet för dagen är Göteborg där
Stena Lines fartyg avgår framåt kvällen.
Efter gemensam middag ombord väntar
nöjen, shopping och underhållning i baren –
allt efter eget önskemål.
Ca 450 km

över 7 miljoner blomlökar planteras för

DAG 2 – VÄGEN VID HAVET
Efter frukost är vi framme i Kiel klockan
09.15. Vi kör sedan ut på autobahn,
passerar Hamburg och Bremen och
svänger så småningom in i Holland. Vi kör
på den 3 mil långa Zuiderzeevallen, med
havet på ena sidan och insjön Ijsselmeer
på den andra. Under eftermiddagen är vi
framme i Amsterdam – den gemytliga
storstaden som har nästan lika många
kanaler som gator. Här väntar vårt hotell –
Corendon City Hotel Amsterdam och efter
incheckning får vi en stund på egen hand
innan det är dags för gemensam middag.
Ca 580 km

talet och initiativet till den nuvarande
parken togs 1949 av borgmästaren i Lisse,

DAG 3 - AMSTERDAM
Efter frukost är det dags att lära känna
mer av Hollands största stad Amsterdam.
Hela staden genomkorsas av 165 kanaler i
ett system från 1600-talet som sedan
2010 ingår på Unescos Världsarvslista.
Självklart upplever vi detta ”nordliga
Venedig” från en kanalbåt och vi glider
sakta fram under broar, via trånga
passager och vackra husfasader. Alla
kanaler, kanalbåtar, broar och cyklar ger
snarare intryck av en gemytlig småstad än
en sjudande världsmetropol. Under
eftermiddagen får vi tid att på egen hand
utforska omgivningen – allt efter eget
intresse! Framåt kvällen beger vi oss till
Restaurang Sea Palace där vi äter en av
Hollands nationalrätter – rijsttafel.
DAG 4 – KEUKENHOF OCH DELFT
Efter frukost ägnar vi en stor del av
dagen åt blomsterparken Keukenhof där

hand varje år, då man också byter
utseende och tema i parken. Trädgårdarna

Avresa: 12/4, 21/4, 27/4 2019

och de fyra paviljongerna har en
fantastisk samling av tulpaner, hyacinter,

Pris:

påskliljor, irisar, liljor och många andra
blommor och vi överväldigas av färger och
dofter. Grunden till parken lades på 1840-

tillsammans med tulpanodlare i området
kring byn. Parken blev en succé redan från
början vilket gör att vi från mitten av
april och åtta veckor framåt än idag kan
njuta av den otroliga blomsterprakten!
Under dagen kommer vi också att besöka
staden Delft, känd över hela världen för
sin porslinstillverkning med mönster i olika
blå nyanser på vit botten. Redan på 1600talet började man dekorera på detta sätt
och man inspirerades av det kinesiska
porslinet. Här får vi se hur tillverkningen
och målningen av porslinet går till och
självklart finns också möjlighet till inköp.
Under eftermiddagen vänder vi åter till
hotellet där middag väntar. Ca 180 km
DAG 5 - PÅ ÅTERSEENDE
Efter frukost är det dags att påbörja
resan hem mot Sverige igen. Det blir paus
för lunch/kaffe utmed vägen och på
kvällen går vi ombord på Stena Lines
fartyg i Kiel, som avgår under kvällen.
Ombord äter vi middag tillsammans och
njuter av sjöresan. Ca 550 km
DAG 6 - HEMÅT
Frukost serveras ombord innan vi kommer
till Göteborg klockan 09.15. Vi åker hemåt
och skiljs sedan åt med många vackra
minnen av det omväxlande och sköna
Holland. Ca 450 km
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Pris för LT:s prenumeranter: 8 395:I priset ingår; Bussresa,
Båtresa Göteborg-Kiel t/r, med
plats i tvåbäddshytt insides. Del i
tvåbäddsrum på Corendon City Hotel
Amsterdam. 5 x frukost, 5 x middag,
i programmet förekommande utflykter och entréer. Reseledare
Tillägg/person:
Del i utsideshytt 545:Enkelrum + enkelhytt insides 2690:Enkelrum + enkelhytt utsides 3090:Hotell på resan:
Corendon City Hotel Amsterdam –
www.corendonhotels.com
Valuta: Euro
Anslutningar: Järna, Södertälje,
Nykvarn,
OBS! Medtag giltigt pass eller
nationellt ID-kort utfärdat av
polisen. Vanligt ID-kort eller
körkort räknas inte som godkänd
legitimation vid gränspassering
OBS!
Valutadag 2018-12-04

08-550 192 15
www.bjorcks.se

