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Holland – upplevelseresa 5 dgr 
 

 
 

Vi åker till Hilversum som är bas för våra aktiviteter. 

På vägen dit stannar vi i Eindhoven och besöker ett museum (DAF) samt ett destilleri. 

Nästa dag ägnar vi åt tulpaner i mängder i parken Keukenhof och sedan angriper vi Amsterdam med 

en båttur i kanalerna samt en guidad tur till fots. Därefter får var och en egen tid i staden. 

Vi kommer också att åka utmed kusten och få uppleva det speciella landskapet med vallar och 

fördämningar.  

 

Avresa 23 April 2018 kl 06.00 från Kinna. Övernattning utmed resvägen på ner- och hemresa. 

Påstigning: Kinna, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Mellby Center, Helsingborg 

Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna. 

 

Pris/person: 

5 700:- Tillägg för enkelrum 1100:- Anmälningsavgift 1500:- 

 

I resans pris ingår bl a: 

• Samtliga resor med bussen inkl färjor 

• Boende i dubbelrum 4 nätter inkl frukost 

• Middag eller lunch 4 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats. 

• Båttur och guidning i Amsterdam 

• Utflykt till parken Keukenhof med alla tulpaner i blomning 

• DAF-museét samt Bottle Distillery i Eindhoven  

• Reseledare Sture Johansson, lokalguide i Amstersdam 

 

 

Keukenhof - Tulpaner i mängder 
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Program 

Dag 1 Måndag 23/4 

Avresa tidig morgon och upplastning av resenärer utefter resvägen. Slutlig avresetid meddelas vid 

anmälan eller när resegruppen är klar. Sedan färdas vi söderut via RV41 och E20 till Helsingborg där 

vi tar färjan över till Helsingör. Där fortsätter vi söderut vi genom Danmark till Rödby och åker med 

färjan över till Puttgarden. På färjan finns det tid för att äta lunch. 

På kvällen anländer vi till vårt övernattningshotell Mercure Hotel Hamm, där vi äter middag. 

 

Dag 2 Tisdag  24/4 

Frukost på hotellet och sedan sätter vi oss på bussen och åker vidare mot vårt mål för resan, 

Hilversum. 

Vi stannar i Eindhoven och besöker DAF museum, http://www.dafmuseum.nl  

Det blir gemensam lunch i Eindhoven (lunchen är den måltid som ingår i resan). Sedan gör vi ett 

besök på Bottle Distillery, http://bottledistillery.com , som är ett litet lokalt destilleri.  

Därefter åker vi till Hilversum och vårt hotell Gooiland. När man installerat sig på rummet blir det 

tillfälle att utforska stan på egen hand och kanske hitta något att äta och dricka. 

 

Dag 3 Onsdag 25/4 

Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till parken Keukenhof, https://keukenhof.nl/en/ Där tittar vi 

på alla blommor (över 7 miljoner tulpanlökar och ca 800 olika sorter!) och när vi är klara äter vi lunch, 

därefter tar vi oss till Amsterdam. Vi inleder med en båttur och guidad tur i staden, därefter blir det att 

upptäcka Amsterdam på egen hand. Denna dag är lunchen den måltid som ingår i resan, middag äter 

vi var för sig i Amsterdam. Senare på kvällen ta vi bussen tillbaka till vårt hotell. 

 

Dag 4 Torsdag 26/4 

Denna dag påbörjar vi vår hemresa. Vi åker via Amsterdam och tar sedan kustvägen norrut och åker 

på vägen som går ”över havet”. Vi fortsätter sedan mot Puttgarden till vår övernattningshotell Gasthof 

Meetz, där vi äter gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 5 Fredag 27/4 

Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så fortsätter vi hemresan. Vi tar färjan via Puttgarden-

Rödby,därefter Helsingör-Helsingborg. Innan vi kör ombord på färjan i Puttgarden ges det tillfälle för 

bordershopping. På färjan kan det vara lämpligt att äta lunch. Därefter fortsätter vi norrut genom 

Danmark till Helsingör där vi tar färjan till Helsingborg. Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av 

resenärerna förhoppningsvis fyllda med upplevelser från resan. 

 

Övrigt 

 

Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan. 

 

Bra att ha med på resan: 

• Gåvänliga skor 

• Paraply/regntåliga ytterkläder 

 

Välkommen på resan!! 

 

 

Anmälan till: 

Sture Johansson 

0320-135 59, 070-593 72 76 

btr@telia.com      www.btrresor.se 
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