Holland - Lelystad
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

14.04.2023
17.04.2023
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
2.795,-

Højdepunkter
Den smukkeste tid i Holland
Blomstergodset Keukenhof
Giethoorn – ”Hollands Venedig”
Ophold ved den hyggelige by Lelystad
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Holland - Lelystad
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 senere i Danmark.
Vi oplever spændende byer som Amsterdam og Giethoorn eller ”Hollands Venedig”, det flotte parkanlæg
omkring kongepaladset Het Loo i Apeldoorn og den imponerende blomsterpark ved godset Keukenhof.
Desuden kan du på afgangen 21. april opleve den berømte blomsterparade.
Vi bor meget centralt i forhold til vores udflugter i Lelystad på M/S Carmen, som ligger ved kaj som hotelskib
i april. Alle skibets værelser har eget bad og toilet, aircondition TV med mere som et helt almindeligt
hotelværelse.I restauranten serveres velassorteret morgenmad og til aften serveres en flot tre-retters menu.
Til aftensmaden serveres et glas vin, øl eller vand og døgnet rundt er der ta’ selv kaffe i skibets lobby. Der
er desuden stor lounge og en hyggelig bar på skibet. Der hersker en hyggelig og afslappet atmosfære på
hotelskibet.

Dagsprogram
1. dag: Udrejse
Efter påstigning går turen via Padborg gennem Nordtyskland til Lelystad. Om aftenen er vi fremme ved
skibet i Lelystad, hvor middagen venter efter indkvartering.
2. til 3. dag: Udflugter
Udflugternes rækkefølge kan variere.
Giethoorn. Halvdagstur
Vi besøger Giethoorn – også kaldet ”Hollands Venedig”. Her er der naturligvis lejlighed til at tage med på
en spændende rundfart på kanalerne. Hjemturen til hotellet går ad andre naturskønne veje.
Keukenhof og Zaanse Schans. Heldagstur
Vi begynder dagen med at køre til godset Keukenhof med den berømte blomsterpark. Vi får god tid til at gå
rundt og glæde os over de mange, forskelligartede blomster og planter i den 50 tdl. store park. Herfra kører
vi til friluftmuseet Zaanse Schans, som er en kombination af møllemiljø og små, typiske hollandske
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bondegårde. Billet til Keukenhof skal købes på forhånd.
4. dag: Hjemrejsedag
Efter morgenmaden kører vi tilbage mod Danmark.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

14.04.2023
17.04.2023
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltkahyt kategori C Forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt som enkeltkahyt Forplejning ifølge program
Dobbeltkahyt. Forplejning ifølge program

2.795 Kr.
3.295 Kr.
2.795 Kr.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, ophold i dobbelt B kahyt med halvpension fra og med aftensmad
første dag til og med morgenmad sidste dag, én drikkevare til aftensmaden som beskrevet, udflugter (ex.
entré), samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Udflugt til Keukenhof og Zaanse Schans: 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
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Indkvartering
14.04.2023 - 17.04.2023

m/s Carmen

Alle afgange på rejsen "Holland - Lelystad"
Afrejse
02.04.2023
06.04.2023
10.04.2023
14.04.2023
17.04.2023
21.04.2023

Hjemkomst
06.04.2023
10.04.2023
14.04.2023
17.04.2023
21.04.2023
24.04.2023

Dage
5 dage
5 dage
5 dage
4 dage
5 dage
4 dage

Pris fra
3.795,3.995,3.995,2.795,3.995,3.295,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.
Fyn, Jyl., Sjæ.

