med blomsterparaden!
8 dager

Intet land i verden er i den grad skapt av menneskehender som Holland. Gjennom mange hundre år
har hollenderne laget diker og kanaler, broer og festlige hus, omdannet forblåst sandet kystlandskap
til frodige jordbruksmarkeder. Holland er en opplevelse i den praktfulle blomstringstiden om våren
når tulipanblomstene står i full flor. Blomstringens høydepunkt er i tiden fra slutten av mars til
midten av mai. Den kjente blomsterparken Keukenhof byr på et vell av blomster i en fantastisk fargeprakt. Rett og slett et imponerende parkanlegg. Blomstertoget som går fra Noordwijk til Haarlem er
en opplevelse for livet. Men Holland er mye mer enn blomster - vi viser deg vindmøller, tresko,
miniatyrbyen Madurodam, rundmaleriet i Den Haag og kanaltur med sightseeingbåt i Amsterdam.
Besøk i Madurodam og på porselensfabrikken i Delft blir det også tid til. På retur kjører vi over
Afsluitdijk som skiller Holland fra Nordsjøen.
Bli med på en fantastisk 8 dagers tur - full av opplevelser!
Pris på forespørsel til kontoret.
Prisen inkluderer:

Teknisk arrangør:

Team Tour AS, Øvre Eikervei 83 A, 3048 Drammen, tlf. 32 80 77 80

Transport:
•
Reisen i komfortabel turistbuss.
•
Båtreisen med Color Magic Oslo - Kiel.
Overnattinger:
•
4 netter på hotell i Den Haag.
•
1 natt på hotell i Bremerhaven.
Måltider:
•
7 frokoster, 1 lunsj, 7 middager.
Utflukter:
•
Alsmeer blomsterauksjon.
•
Inngang til Keukenhof.
•
Rundtur i Amsterdam.
•
Båttur på kanalene i Amsterdam.
•
Inngang Panorama Mesdag.
•
Inngang og omvisning på Royal Delft.
•
Besøk hos osteprodusent og en tresko produsent.
•
Entrè Madurodam.
Annet:
•
Reiseleder med på hele turen.

PROGRAM:
Dag 1: Drammen - Oslo.
Avreise fra Drammen kl. 11:00 til Oslo. Vi går om bord i
Color Magic til Kiel med avgang kl. 14:00. Innkvartering i
lugarer. Det serveres aftensbuffet i Restaurant Grand buffet
om kvelden.
Dag 2: Kiel - Den Haag.
Frokost serveres før ankomst Kiel. Vi reiser forbi Hamburg,
Bremen og Nordhorn, før vi krysser grensen til Holland ved
Denekamp. På ettermiddagen kommer vi til Holland og tidlig kveld frem til hotellet vårt hvor vi skal bo i 4 netter.
Middag serveres på hotellet.
Dag 3: Blomster og Keukenhof.
Vi kjører tidlig om morgenen til verdens største blomsterauksjon i Alsmeer og overværer seansen når tusenvis av
planter og blomster auksjoneres og umiddelbart etterpå sendes ut til hele verden, med fly og lastebiler. Neste mål er
Klinkenberghallen, hvor vi ser hvordan vogner, traktorer og
andre kjøretøyer blir pyntet til morgendagens blomstertog.
Om ettermiddagen kjører vi til Keukenhof, blomsterparken
som i årtier har tatt imot turister for å vise dem en blomsterprakt som det knapt finnes maken til. Middag på hotellet.

Dag 6: Holland - Bremerhaven.
Frokost før vi forlater vårt gode hotell for denne gang og
kjører via Amsterdam til den sjarmerende småbyen Marken. Marken var frem til 1957 en liten øy men ble da forbundet med fastlandet via en demning. Byen kjennetegnes
ved de spesielle fargene på husene, hvor de aller fleste er
malt i grønt og svart, brutt med hvite tverrstriper. Herfra
kjører vi videre til en ostehandler og får innblikk i osteproduksjon før vi fortsetter til Volendam. Volendam er en
gammel fiskerlandsby hvor enkelte av innbyggerne
fremdeles går rundt i tradisjonelle nasjonaldrakter.
Gaudaost, tresko og tulipanløk er noe av det som er mulig
å kjøpe med seg hjem. Vi fortsetter turen via Afsluitdijk,
over den velkjente Zuiderzee-demningen hvor vi får se de
berømte dikene. Om ettermiddagen ankommer vi Tyskland og Bremenhaven hvor vi skal bo. Middag på hotellet.
Dag 7: Bremerhaven - Kiel.
Frokost på hotellet. Vi kjører til Elben ved Wischhaven
hvor vi tar fergen over til Glückstadt og videre via Itzehoe
og Neumünster til Kiel. Her blir det tid til litt shopping før
vi går ombord i Color Fantasy med avgang kl 14:00. Innkvartering i 3 stjerners innvendige lugarer. Fra soldekk
kan man nyte utseilingen fra Kiel. Om kvelden er det avskjedsmiddag i restauranten.

Dag 4: Blomstertoget og Amsterdam.
Vi spiser frokost på hotellet. Først skal vi ut og se på det årlige Blomstertoget som starter i Noordwijk kl 09:00 og slutter i Haarlem sent på kvelden. Vi finner oss en plass langs
ruten hvor vi kan nyte denne opplevelsen. Dette er turens
absolutte høydepunkt og er en opplevelse du aldri vil glemme. Etter å ha sett det fantastiske blomstertoget kjører vi
mot Amsterdam hvor vi spiser lunsj. Deretter får vi se Amsterdam med en times båttur på havnen og kanalene. Et besøk
på det verdenskjente Riijksmuseum, med blant andre verker
av Rembrandt og Vincent van Gogh, er noe av det man kan
oppleve på egenhånd. Eller tid for shopping før vi returnerer
til hotellet. Felles middag på hotellet om kvelden.
Dag 5: Delft og Haag.
Etter frokost kjører vi til Delft hvor vi besøker den kjente
porselensfabrikken. Deretter fortsetter vi tilbake til residensbyen Den Haag hvor vi tar en rundtur i byen og beundrer
Mesdags kjente rundmaleri fra 1881 hvor motivet er hentet
fra Scheveningen. Lunsj på egenhånd i badebyen Scheveningen. Vi bruker god tid til å se oss omkring her før vi besøker miniatyrbyen Madurodam – et lite Holland i miniatyr
som ligger rett nærheten. Middag på hotellet om kvelden.

Dag 8: Oslo - Drammen.
Under innseilingen til Oslo nyter vi en deilig frokost før vi
ankommer Hjortneskaia kl 10:00. Vel i land tar vi nok
engang plass i bussen og returnerer tilbake til Drammen.

