"Hele" Holland på en dag
- opplev Keukenhof og Panorama Mestag
Holland om våren, er en unik opplevelse for alle blomsterelskere. Her vil du oppleve
blomsterprakt og et fargeeventyr som ikke finnes andre steder. Dette spennende landet, er
absolutt verdt et besøk! Holland har også mye annet interessant å by på. Amsterdam
sjarmerer alle med sine staselige handelshus fra 1600-tallet og med frodige trær som
kanter de livlige kanalene. Vi drar på kanal-cruise og besøker et av byens mange
diamantsliperier. I tillegg Panorama Mestag-museet i Haag som alene er verd turen. Vi
forlater ikke landet før vi har prøvesmakt osten. Dette er turen for de som setter pris på
kvalitet og blomstrende opplevelser.
Dag 1. Hjemsted – Gøteborg
Vi kjører til Gøteborg hvor vi sjekker inn på Stena Lines ferge med overfart til Kiel. Straks
etter ombordstigning samles vi i spisesalen for servering av
dagens middagsbuffê.
Dag 2. Kiel – Groningen
Vi setter kursen mot Bremen med flere stopp underveis før
ankomst Holland og Groningen. Ved ankomst sjekker vi inn på
vårt hotell med middagsservering.
Dag 3. Groningen – Den Haag med blomstertoget
Vi setter kursen mot Den Haag med flere hyggelige stopp
underveis. Vi kjørere over Afsluitdijk, den imponerende demningen på 3 mil, som har gitt
Nederland store nye areal. Vi besøker også et utendørs museum med flere gamle møller,
Zaanse Schans, en fortryllende gammel "landsby" på bredden av elven Zaan. Dagens
hovedattraksjon er selvfølgelig den utrolige blomsterparaden som kun arrangeres en gang
hvert år. Her får vi se en mengde store blomsterpyntede flåter på fire hjul,- og fra mange
av de spilles det også fengende musikk. Gled deg! Etter besøket kjører vi til Den Haag for
innsjekk på vårt hotell.
Dag 4. Keukenhof med Panorama Mestag
I dag skal vi besøke Keukenhof, den kjente tulipanparken som ble grunnlagt allerede i
1840. I 1949 ble den nåværende parken anlagt og er besøkt av millioner av mennesker.
Parken har ikke mindre enn ca. 7 millioner løkvekster. I parken danner millioner av
tulipaner, påske- og pinseliljer og andre løkplanter et praktfullt blomsterteppe i fullstendig
harmoni med de blomstrende busker og gamle trær. Keukenhof er en opplevelse som
vanskelig kan beskrives, den må oppleves! Videre igjen til Den Haag som er sete for
Nederlands regjering. Vi besøker Panorama Mestag museet, hvor vi beundrer det
fantastiske rundmaleriet som viser 1880-årenes Scheveningen.

Dag 5. Amsterdam
Dagen i dag benytter vi i Amsterdam hvor vi får
oppleve byen fra de berømte ”kanalbåtene”.
Etter båtturen besøker vi et av de største og
flotteste Diamantsliperiene. Her kan du kjøpe
smykker av beste kvalitet til fabrikkpriser. Byen
har en sterk stilling i landets kulturliv og her
finner du blant annet det kjente kunstakademiet
og det meget berømt Rijksmuseumet. I tillegg
må jo både Rembrandthuset, Van Gogh-museet,
Gauguin og Toulouse-Lautrec nevnes.
Amsterdam har ikke mindre enn 6800 bygninger
fra 1500-, 1600-, og 1700-tallet. Alle godt bevart til glede for dagens innbyggere og
turister. Med 1281 broer og et utall kanaler, innehar Amsterdam en sjelden atmosfære fra
en fascinerende fortid. Utpå ettermiddagen besøker vi Alide Hoeve i Volendam hvor vi får
prøvesmake, samt en innføring i produksjonen av den kjente hollandske osten. Butikken
har også andre artikler å by på.
Dag 6. Den Haag – Kiel
Etter frokost takker vi for oss. Vi kjører raskeste vei til Kiel og Stena Lines terminal. Om
bord spiser vi middag.
Dag 7. Gøteborg – Oslo
Frokost om bord før ankomst Gøteborg. Vi samles i bussen og kjører tilbake til vårt
hjemsted med flere stopp underveis. Fulle av inntrykk, takker vi for noen minnerike
blomsterdager i Holland.

REISEFAKTA:
7 dagers tur
Avreisedato: 21.04
Pris pr. person kr: 9.595.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Stena Line, Gøteborg – Kiel tur og retur inkludert 2 middager, 2 frokoster
 4 Hotellovernattinger, inkludert 4 middager, 4 frokoster
 Inngang Keukenhof
 Inngang Panorama Mestag
 Kanaltur med besøk på diamantsliperiet
 Besøk i Volendam hos Alide Hoeve
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr.1.500, Singellugar kr.520,Påstigningsrute:
 I - se side 67
Påmelding:
 Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

