Flodkrydstogt, Holland og Belgien
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

29.04.2023
04.05.2023
6 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
6.695,-

Højdepunkter

Den flotte helpension om bord
Blomsterparken Keukenhof
Rotterdam og Antwerpen
Holland fra flodsiden
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Flodkrydstogt, Holland og Belgien
Foråret hører Holland til. Et festfyrværkeri af farver pryder landet på denne årstid og byder velkommen til
tusindvis af gæster, der netop kommer for at opleve dette fantastiske syn.
Fra flodsiden har du nu mulighed for at opleve foråret i Holland og komme helt tæt på de store
seværdigheder i det kanalfyldte land. Undervejs vil du være ledsaget af dansk rejseleder og chauffør samt
****dansk bus. Vi sejler med det dejlige skib MS Rigoletto, der er hollandsk ejet og har plads til ca. 110
gæster. Alle kahytter er udstyret med eget bad, toilet, aircondition m.m. Undervejs serveres god mad både
morgen, middag og aften. Til aftensmaden er der et glas vin/øl eller vand inkluderet, ligesom kaffe/the er
gratis døgnet rundt om bord. Tag med på et flodkrydstogt og få nye oplevelser og afslapning på samme tid!

Dagsprogram
1. dag: Danmark – Holland
Rejsen går fra Danmark via Padborg til vores overnatningshotel i Holland.
2. dag: Amsterdam, Maarkervaardijk og ombordstigning i Lelystad
Efter morgenmaden fortsætter vi rejsen mod Amsterdam, som vi kommer til først på formiddagen. Vi
begynder med en dejlig kanalrundfart og efterfølgende spadseretur i Amsterdams smukke gader, inden der
bliver tid på egen hånd.Midt på eftermiddagen kører vi ud af Amsterdam og nyder de friske forårsfarver på
vej mod Enkhuizen og via den 30 km lange Markerwaardijk ankommer til Lelystad, hvor vi går om bord på
vores skib. Vi Indkvarteres, siger ”Ohøj” til besætningen og spiser aftensmad i skibets restaurant, alt imens
vi flyder forbi de skønne landskaber. Vi sejler mod Rotterdam, som vi ankommer til hen på natten.
3. dag: Rotterdam mod Antwerpen
Vi har formiddagen i Europas største havneby, Rotterdam. Vi ser byens centrum og får også mulighed for at
komme op i den ca. 100 meter høje Euromast, hvorfra vi har et enestående vue over havnen, byen og de
mange kanaler.
Vi spiser frokost om bord, mens sejladsen går via indlandshavet mod Antwerpen, en af verdens største
havne. Den belgiske havneby har tradition for handel, og skibe fra hele verden mødes her. Vi lægger til kaj i
Antwerpen midt på aftenen.
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4. dag: Antwerpen
I Antwerpen skal vi nyde en formiddag med arkitektur, kunst og så naturligvis diamanter. Antwerpen er
kunstneren Rubens by, diamanternes by og en rigtig havneby med ca. 500.000 indbyggere. Vi har masser
af tid til at opleve denne flotte og moderne by. Over middag er vi tilbage på skibet og nyder frokost og
eftermiddagen, alt imens vi begynder at sejle mod Amsterdam.
5. dag:Keukenhof
Om morgenen lægger vi til kaj ved Utrecht, og efter en god morgenbuffet om bord, kører vi til den store
prægtige blomsterpark Keukenhof, hvor tulipaner og mange andre blomsterarter netop her i
forårsmånederne står i fuldt flor og er en fryd for øjet. Der er masser af tid i den store park om formiddagen,
inden vi kører tilbage til vores skib og spiser frokost. Om eftermiddagen sejler vi mod Lelystad. Vi ankommer
til aften og ligger ved kaj for natten i Lelystad. Billet til Keukenhof skal købes på forhånd.
6. dag: Hjemrejse
Efter dejlige feriedage på floden tager vi efter tidlig morgenmad afsked med skibet og kører tilbage til
Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

29.04.2023
04.05.2023
6 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse og Enkeltkahyt A. Forplejning ifølge
program
Enkeltværelse og Dobbeltkahyt B som enkeltkahyt
Forplejning ifølge program
Enkeltværelse + Dobbeltkahyt A som enkeltkahyt
Forplejning ifølge program
Dobbeltværelse og Dobbeltkahyt B Forplejning ifølge
program
Dobbeltværelse og Dobbeltkahyt A Forplejning ifølge
program
Dobbeltkahyt Jr. Suite. Forplejning ifølge program
3-sengsværelse og 3-sengskahyt A. Forplejning ifølge
program

9.195 Kr.
10.895 Kr.
11.695 Kr.
6.695 Kr.
7.695 Kr.
8.295 Kr.
6.695 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, dobbeltkahyt B/dobbeltværelse, 5 x morgenbuffet, 3 x frokost, 5 x
middag, drikkevarer til måltider om bord som beskrevet, kaffe og the om bord, udflugter (ex. entréer) samt
alle lovpligtige skatter og afgifter.
Forbehold vedr. flodkrydstogter: Ændringer i vandstanden på floderne, efter afrejse fra Danmark, kan i
enkelte tilfælde gøre sejlads på floderne umulig. Riis Rejser tager forbehold for ændringer i rejseplanen som
følge af ændringer i vandstanden på floderne. Således kan sejlads på floderne og overnatning på skibet helt
eller delvis erstattes med hhv. buskørsel til besøgssteder og seværdigheder samt overnatning på hotel.
Denne ændring giver ikke ret til efterfølgende kompensation.
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Tilkøb
Keukenhof: 148 kr.
Frokostsandwich med kylling og bacon: 46 kr.
Frokostsandwich med skinke og ost: 46 kr.
Rundstykke og en kop kaffe: 16 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
29.04.2023 - 30.04.2023
30.04.2023 - 04.05.2023

Fletcher Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek
m/s Rigoletto

Alle afgange på rejsen "Flodkrydstogt, Holland og Belgien"
Afrejse
01.04.2023
08.04.2023
15.04.2023
19.04.2023
22.04.2023
29.04.2023
06.05.2023

Hjemkomst
06.04.2023
13.04.2023
20.04.2023
23.04.2023
27.04.2023
04.05.2023
11.05.2023

Dage
6 dage
6 dage
6 dage
5 dage
6 dage
6 dage
6 dage

Pris fra
6.395,6.695,6.695,5.495,6.695,6.695,6.395,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

