
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse    Hjemkomst  Pris   Rute 
Sø 26.03 To 30.03 3.295,-  C/2
Sø 02.04 To 06.04 3.495,-   C/2
Sø 09.04 To 13.04 3.595,-   C/2
To 13.04 Ma 17.04 3.695,-  C/2
Ma 17.04 Fr 21.04 3.695,-  C/2
*Fr 21.04 Ma 24.04 2.795,-  C/2
Ma 24.04 Fr 28.04 3.695,-   C/2
Sø 30.04 To 04.05 3.695,-  C/2

Sø 07.05 To 11.05 3.495,-  C/2
Sø 14.05 To 18.05 3.495,-  C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Buskørsel i **** stjernet bus, hotelophold 
med halvpension fra og med aftensmad 
første dag til og med morgenmad sidste dag, 
udflugter (ex. entré), dansk rejseleder samt 
alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse, 5 dage: 1.050,-
Enkeltværelse, 4 dage: 750,-
Fast plads i bussen: 5 dage. 150,-/100,-
/75,-
Fast plads i bussen: 4 dage. 120,-/80,-/60,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

* 4 dages rejse. På udflugten til Keukenhof udgår besøget ved Kinderdijk, så hele dagen bruges på blomsterparaden og blomsterparken Keukenhof. Udflugten til 
Amsterdam udgår på denne afgang.

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Holland er mere end noget andet land 
Europas forårsferieland. Tusindvis af 
marker med hyacinter og tulipaner 
står i fuldt flor – en fantastisk duft og 
farvepragt. Det er Golfstrømmen, der 
befordrer det tidlige, hollandske forår, 
og du kan dermed opleve den dejlige 
årstid to gange, først i Holland og se-
nere i Danmark. Diger, kanaler, ind-
dæmmede områder, de typiske møller 
og sidst, men ikke mindst, de mange 
blomster danner rammen om en dej-
lig rejseoplevelse. Vi oplever spænden-
de byer som Amsterdam og Giethoorn 
eller ”Hollands Venedig”, kongepa-
ladset Het Loo i Apeldoorn og den im-
ponerende blomsterpark ved godset 
Keukenhof. Vi bor på det dejlige **** 
Van der Valk nær  Leusden.  Hotellet 
har veludstyrede værelser, som det 
hører sig til på et firestjernet hotel. I 
restauranten serveres veltilberedt mad 
morgen og aften. Morgenmaden er i 
buffetform, og aftensmaden serveres 
enten som buffet eller to retters serve-
ret middag.

REJSEPLAN
1. dag: Udrejse
Efter påstigning går turen via Pad-
borg gennem Nordtyskland til vores 
hotel ved Amersfoort. Om aftenen er 
vi fremme. Herefter middag og over-
natning.

2. til 4. dag: Udflugter
Het Loo og Giethoorn. Heldagstur
Vi ser lidt nærmere på Apeldoorn - 
også kaldet Hollands haveby. Vi besø-
ger bl.a. Det Kongelige Palæ Het Loo. 
Om eftermiddagen kører vi til Gietho-
orn - ”Hollands Venedig”. Her er der 
naturligvis lejlighed til at tage med på 
en spændende rundfart på kanalerne. 

Amsterdam. Heldagstur
Vi begynder med en dejlig kanalrund-
fart og efterfølgende spadseretur i 
Amsterdams smukke gader, inden der 
bliver tid på egen hånd. Vi kører hjem 
via det kendte turiststed Volendam.

Kinderdijk og Keukenhof. Heldagstur
Vi starter dagen med at besøge mølle-

landskabet Kinderdijk ved Rotterdam. 
Herfra kører vi til godset Keukenhof og 
får god tid til at gå rundt og nyde de 
mange, forskelligartede blomster og 
planter i den 50 tdl. store blomster-
park.

5. dag: Hjemrejsedag
Efter morgenmaden kører vi tilbage 
mod Danmark. 

Holland
Leusden - Van der Valk

Busrejse, 
4 eller 5 dage
HØJDEPUNKTER 
• Den smukkeste tid i Holland

• Blomstergodset Keukenhof

• Giethoorn – Hollands Vene-
dig

• Amsterdam

• God mad og gode værelser

•  -
bergen

Leusden

Giethoorn

Amsterdam

Keukenhof

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


