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Upplev när lökarna spricker ut och Holland 
förvandlas till ett blomsterparadis. 

HOLLAND 
MED  BLOMSTERKARNEVALEN 

Reseledare: Lennart Bergström 

19 – 24 april 2023 

 
 
Dag 1 Hemorten- Bremen. 
Avgår från Norrköping-Linköping-Jönköping-Helsingborg och mellanliggande orter. Måltid äter vi på Rådhuskällaren i 
Lübeck. I Bremen tar vi in på Novum Hotel Bremer Haus. 
Dag 2 Bremen – Amsterdam - Amstelveen                                       
Efter frukost på hotellet fortsätter färden på Autobahn in i Holland. Vi åker över Zuiderzeevallen, med havet på ena sidan och 
”insjön” ljsselmeer på den andra. Ett mäktigt bevis på hur holländarna alltid försökt vara herrar över havet. I Volendam 
besöker vi en osttillverkare för att se och smaka. I Amsterdam och gör vi en båttur på kanalerna och besöker Anne Franks 
hus, innan vi äter en gemensam typisk holländsk middag på vald restaurant i Amsterdam och tar sedan bussen till vårt 
hotell Grand Hotel Amstelween (http://www.grandhotelamstelveen.nl)  
Dag 3 Aalsmeer – Delft - Haag 
Vi besöker världens största blomsterauktion i Aalsmeer tidig morgon. En upplevelse i färger och dofter. Sedan åker vi 
tillbaka till hotellet och äter frukost. Vi reser till Delft för ett besök i Delft Blue Porslin. Eftermiddag tillbringar vi i Haag och 
Schevenningen vid havet. Ett besök i Panorama Mesdag, en av Europas största och äldsta rundmålningar. Promenerar i 
centrum vid Binnenhof och stannar vid Fredspalatset. Du får tid för shopping och lunch innan bär det tillbaka till hotellet i 
Amstelween. Middag på kvällen. 
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Dag 4 Blomstertåget – Keukenhof 
Idag skall vi se det magnifika blomstertåget, en av resans höjdpunkter. En ca två kilometer lång kortege av mer än fyrtio 
blomstersmyckade ekipage som går mellan Nordwijk och Haarlem. På eftermiddagen tillbringar vi lång tid i Blomsterparken 
Keukenhof som med sex miljoner blomsterlökar är floristernas paradis. 
 
Dag 5  
Vi reser på fina vägar till Hamburg, där vi äter middag och 
bor  på  Ibis Hotel Altona Hamburg. Du kanske känner för en 
promenad utmed Altonasjön innan du somnar i en skön 
bädd på hotellet. 
 
 6 Hamburg- Hemorten 
Efter frukosten på hotellet åker vi till Puttgarden och färjan 
till Rödby, genom Danmark kommer vi sedan till Sverige och 
våra hemorter. Med förhoppningsvis glada minnen i 
bagaget.

            
 NEDERLÄNDERNA- FAKTA 

Huvudstad: Amsterdam  
Statsskick: Monarki, regering i residensstaden 
Haag. 
Kung: Willem-Alexander  
Invånare: ca 15 miljoner 
Area: 41 000 km2 
Befolkningstäthet:  375  st/km2  
Språk: Nederländska och lite Frisiska  
Valuta: Euro 
 

Faktaruta 

Pris:  8.550.- 
 
I priset ingår: Resa i helturistbuss, 5 hotellogi med del i 
dubbelrum, 5 frukostar, 5 middagar, entréer enligt  
program, rundturer enl. program, lokala guider och svensk 
reseledning. 
 
Ingår ej: Personliga beställningar av mat eller dryck och 
övriga privata kostnader. 
 
Tillägg 
Enkelrum: 1.940:-  i  mån  av  tillgång Om du ej har 
reskamrat och annan ensam resenär ej kan tänkas dela 
rum med dig, måste du erlägga enkelrumstillägg: 
 
Anmälan: Senast 15 februari 2022. 
Anmälningsavgift: 500:- per person 
 
Anmälningsavgiften återbetalas ej vid avbokning 
 
Slutbetalning: Skall erläggas enligt resebevis. 
Färdhandlingar: Dessa sänds ut senast 7 dagar före 
avresa. 
 
Förbehåll: Om ej 20 personer är anmälda kan resan bli 
inställd. 
Pass: Giltigt pass erfordras. 
 
EU Försäkringskassekort: Finns att få på 
Försäkringskassan 
Handikapp: Var vänlig meddela ev. handikapp för din egen 
skull. 
 
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt gällande lag 
av arrangören. 
Researrangör: FOCUS TRAVEL AB  
 
Reservation för ändringar i Programmet 

 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

      
 
 
 
 

 
 
 

Amsterdam 
 

Vallarna mothavet 


