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Dag 1 – Afrejse (M)
Vi kører fra Danmark om morgenen 
og turen går langs Nordsøen via dæm-
ningen Afsluitdijk, der adskiller Zuider-
søen fra Vadehavet. Den 32 kilometer 
lange dæmning blev opført i 1932 med 
det formål at inddige og afvande hele 
området. Store dele er da også afvan-
det, men efterhånden har man opgivet 
at afvande hele området. Med en så 
lang dæmning kan det ikke overraske 
at Zuidersøen er en enorm stor sø, der 
breder sig over et areal på mere end 
5.000 km2. Vi ankommer til Holland 
først på aftenen.

Dag 2 – Keukenhof Blomsterpark 
(M)
Med sine millioner af tulipaner og an-
dre forårsblomster er Keukenhof ver-
dens største blomsterpark. Parken blev 
oprettet som præsentationspark for 
potentielle kunder, men er i dag udlagt 
som privat park for besøgende og har 
åbent 2 måneder hvert forår. Parken 
har ca. 800.000 gæster om året, som ny-
der de farvestrålende løgblomster. De 
mange haver og fire pavilloner fremvi-
ser en enestående samling af tulipaner, 
hyacinter, påskeliljer, orkidéer, roser, 
nelliker, iriser, liljer og mange andre 
blomster. Her råder farverne og duf-
tene. Blomsterparken er 32 hektar stor 
og har 7 millioner blomster, heraf 800 
forskellige sorter af tulipaner. Derfor-
uden er der 15 stier, 2.500 træer, heraf 
87 forskellige sorter. Uanset om man er 
blomsterentusiast eller blot nærer en 
almindelig kærlighed til den smukke 
natur er én ting sikkert – et besøg i 
Keukenhof blomsterpark er uforglem-
melig.

Dag 3 – Byrundtur i Amsterdam og 
kanalrundfart (M)
Med kun én times kørsel til specielle og 
spændende Amsterdam er denne ud-
flugt et must på rejsen til Holland. Am-
sterdam er kendt som cyklernes by, og 
med sine over 400 broer er byen også 
broernes by. Byen er adskilt i 70 øer af 
de mange kanaler, og på trods af denne 
lighed med Venedig er Amsterdam en 
helt anden oplevelse. Amsterdam er en 
by med stor charme og stor alsidighed 
både i bygninger og i lokalbefolkning. 

På byrundturen skal vi forbi nogle af 
Amsterdams mest kendte seværdighe-
der bl.a. Rijksmuseet samt Rembrandt 
og Van Gogh Museerne. Vi skal også på 
en sejltur rundt i de smukke kanaler, 
hvor vi får mulighed for at nyde den 
smukke gamle by. Der vil også blive 
ophold i centrum af byen, så man på 
egen hånd kan opleve denne specielle 
hovedstad. I Amsterdam er mange af 
museerne nybyggede eller ombygget 
inden for de seneste 15-20 år og en stor 
del af disse bygninger er en hel ople-

Når tankerne falder på en rejse til Holland, tænker de fleste af os på at se udskårne træsko, utallige 

kanaler, flotte vindmøller og ikke mindst tulipaner. En rejse til Holland har dog langt mere at byde 

på. En rejse til Holland med Ans Rejser giver dig en fantastisk blanding af sjove, spændende oplevel-

ser og et indblik i landets meget varierende natur. Som tidligere år har vi inkluderet både entréen til 

Keukenhof og ikke mindst til en kanalrundfart i Amsterdam - det kalder vi go´ service!

• Blomsterparken Keukenhof inkl. 

• Den store dæmning på tæt hold

• Kanalrundfart i Amsterdam inkl.

• Oplev fiskerbyen Volendam

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

5 dage 
fra  

kr. 3.895

Amsterdam

Volendam

Edam
Alkmaar

Bergen

Keukenhof

HOLLAND - KANALER & TULIPANER
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velse i sig selv. Efter en spændende dag 
i Amsterdam, vender vi tilbage til ho-
tellet.

Dag 4 – Udflugt til Volendam, 
Edam og Alkmaar (M)
Efter morgenmaden skal vi på en hel-
dagsudflugt i det nordlige Holland. 
Første stop bliver Volendam, en fisker-
by, der dagligt fejrer fortiden. Et besøg 
i Volendam er en rigtig dejlig oplevelse, 
da byen rummer en helt særlig stem-
ning, som forstærkes af befolkningens 
glæde ved at iføre sig områdets gamle 
traditionelle og farverige klæder. Men 
her foregår også andre begivenheder – 
byen er kendt for sine mange sports- og 
musikarrangementer. Herefter kører vi 
mod Edam, en lille hyggelig by, som 
især er berømt for sine oste. Byen er 
også kendt for sine lave pyntede køb-
mandshuse fra 1600-tallet og for sine 
smalle kanaler og træbroer, der danner 
rammen om denne lille hyggelige by. 
Byens centrale plads er Damplein, hvor 
Edams flotte rådhus fra 1737, Stads-
huis, er midtpunktet. 

Vi slutter dagen af i den lidt større by 
Alkmaar. Også her er ost en vigtig del af 
byen og byens navn er nærmest syno-
nymt med ostemarkedet ”Kaasmarkt”, 
som afholdes én gang om ugen. Alk-
maar er dog andet end ost. Bykernen 
er meget velbevaret og dejlig at slentre 
omkring i. I den idylliske butiksgade 

Fnidsen, findes byens bedst bevarede 
bygninger i røde mursten, som er fra 
1600-tallet. Alkmaar har også det fine 
”Stedelijk Museum Alkmaar”, som in-
deholder både et historisk museum 
og en omfattende malerisamling fra 
det gyldne århundrede og af moder-
ne kunst. Efter en kort orienterende 

byrundtur i Alkmaar, bliver der tid på 
egen hånd.

Dag 5 – Hjemrejse (M)
Efter morgenmad sætter vi atter kur-
sen mod Danmark - og vi stopper ved 
den danske grænse, så de sidste indkøb 
kan gøres.

Keukenhof

Amsterdam

 06.04. - 10.04. 5 dage 3.895,-

 19.04. - 23.04. 5 dage 3.895,-

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (inkl. entréer)
• Entré til Keukenhof Blomsterpark
• Kanalrundfart i Amsterdam
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Valuta 
Euro

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 495
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95
• 4 x aftensmad på restaurant kr. 500

Hotel 1900 i Bergen 3***
Et fint hotel beliggende i den hygge-
lige by Bergen, tæt på havet. Alle væ-
relser med bad, toilet, tv m.v. Alle væ-
relser ligger i stueetage eller på 1. sal. 

Fra stueetagen til 1.sal er der en min-
dre men stejl trappe. Rejseleder og 
hotellets personale er naturligvis be-
hjælpelige med kufferten 

Se mere på www.hotel1900.com

 13.04. - 17.04. 5 dage 3.895,-

 27.04. - 01.05. 5 dage UDSOLGT


