Holland i påsken
Hvert år, til samme tid, blomstrer tulipanene i Holland. Blomstringens høydepunkt er tiden
først i april til midten av mai. Den starter med krokus, hyasinter og narsisser, og tulipanene er
på topp i april. I full blomst danner de heldekkende tepper i det landskapet som hollenderne
kaller ”De-Bollestreek”, blomsterløkdistriktet.
Vi skal se og oppleve vakre Amsterdam med sine kanaler, diamantsliperi, berømte museum og
historiske bygninger.
Fiskelandsbyen Scheveningen viser oss byen anno 1881 gjennom det praktfulle maleriet
«Panorama Mestag», som er 14 meter høyt og 120 meter langt.
På veien til Bremen kjører vi innom en ostefarm før vi krysser den 3 mil lange Zuiderseedemningen, også kalt et av den moderne verdens syv underverker.
Opplev tulipaner, møller, tresko, kunst, kanaler og diker sammen med oss!
Mandag 15. april
Hjemstedet-Oslo
Henting på avtalt sted og tid før vi kjører til Oslo og Color Line, som har avgang kl. 14.00. Vi
samles i Oceanic restaurant for lunsj rett etter ombordstigning. Kvelden til egen disposisjon, vi
anbefaler skipets show kl. 19.00 og 21.00.
Tirsdag 16. april
Kiel-Den Haag
Frokost om bord og utsjekk. Bussen bringer oss raskt avgårde på fine, tyske motorveier. Vi
passerer kjente byer som Hamburg og Bremen, og ved Osnabrük svinger vi vestover mot
opplevelseseventyret. Lunsj (ikke inkludert) og benstrekk underveis.
Sent på ettermiddagen kommer vi til Voorschoten (forstad til Den Haag) og Hotel de Gouden
Leeuw. Her skal vi bo i tre netter. Middag på kvelden.
Kanaltur
Onsdag 17. april
Dagsutflukt til Amsterdam
Frokost på hotellet. Dagen begynner med en tur inn til hjertet av Amsterdam og her er
mulighetene mange. Handlegaten Kalverstraat frister med både mat og butikker av alle slag.
Lunsjen tar vi på egenhånd, deretter blir det kanaltur med Rederij Kooij. Denne turen avsluttes
med et besøk i diamantsliperi og utflukten tar ca.3 timer. Til avtalt tid går bussen tilbake til
hotellet, der vi slapper av og spiser middag.

Torsdag 18. april
Blomstermarkene
Frokost på hotellet. I dag går turen ut mot kysten. Bussen tar oss gjennom uendelige
blomstermarker i mange forskjellige farger og blomsterduften henger i luften. Vi besøker
lilleputtbyen Madurodam og drar videre ut til fiskelandsbyen Scheveningen, der vi kan kjøre helt
ute ved stranda. Det verdenskjente rundmaleriet ”Panorama Mestag” henger i Scheveningen og
viser oss byen fra tidligere tider. Lunsj (ikke inkludert) og benstrekk underveis.
Vi kjører også gjennom Den Haag på turen som i dag går på kryss og tvers, over og under
kanalene som stykker opp dette flate landet der store deler ligger under havets overflate. Dagen
avsluttes i blomsterparken Keukenhof før det blir middag på hotellet.
Fredag 19. april
Den Haag-Bremenområdet
Frokost, utsjekk og avreise. Hollandsoppholdet er slutt og vi setter kursen nordover. Først
besøker vi fiskelandsbyen Volendam. Er vi heldige kan vi oppleve lokalbefolkningen som rusler
rundt i tradisjonelle nasjonaldrakter. Et besøk på ostefarm hører også med.
Lunsj (ikke inkludert) og benstrekk underveis.Vi kjører så over den kjente 3 mil lange Zuiderzeedemningen, via Groningen fram til den tyske grensen ved Nieuweschans og til Bremen. Her blir
det middag på hotellet og overnatting.
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Lørdag 20.april
Bremen-Kiel
Frokost, utsjekk og avreise til Kiel, der Color Line har avgang kl.14.00. Nyt utseilingen fra skipets
Observation Lounge på dekk 15!Lunsj på egenhånd.
Kl. 17.30 serveres en to-retters middag i Oceanic restaurant bakerst på dekk 6. Kvelden
disponeres ellers selv og vi anbefaler skipets show med start kl. 19.00 og 21.00.
Søndag 21.april
Oslo-hjemstedet
Mens båten seiler inn Oslofjorden nyter vi en lang og god frokost, ankomst Oslo er kl. 10.00.
Pris kr. 12.990,- pr. person, som inkluderer:










Reise med komfortabel turistbuss
Reiseleder
Båtreisen Oslo - Kiel tur/retur i 2-sengs innvendig lugar
Frokost tur/retur på båten
Lunsj inkludert 1 enhet drikke på utreisen
To-retters middag på returreisen
Fire hotellovernattinger i dobbeltrom med frokost og middag
Kanaltur i Amsterdam med besøk på diamantsliperi
Inngang på Panorama Mestag, Madurodam og blomsterparken Keukenhof

Tillegg:
Enkeltrom:
Kr.
Enkeltlugar:
Kr.
Utvendig enkellugar
Kr.
Utvendig dobbellugar
Kr
Lunsj 16, 17, 18, 19 og 20.04
Avbestillingsforsikring
Kr.
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