
Offisielt heter landet Nederland - men vi kaller det 

som oftest i dagligtale Holland, som egentlig bare er 

en region i Nederland. Vår flotte og vårlige aprilreise 

går i 2017 til provinsen Friesland. Vi sjekker inn på det 

meget komfortable Van der Valk Hotel Sneek - greit 

beliggende ved den lille, trivelige byen med samme 

navn ; Sneek. Ca 33.000 innbyggere har byen og den 

har denne typiske utformingen med arkitektur, kanaler 

og byggestil som vi så ofte forbinder med, ja - nettopp 

Nederland! Turen med Åsetrallen denne våren tar 

oss først til Oslo og et deilig ferjecruise med Color 

Line til Kiel. Vi nyter seilingen ut Oslofjorden, god 

mat om bord og tar oss tid til å oppleve skipets show 

i Show Lounge. Neste dag tar turen oss behagelig 

frem til Friesland, og vi skal bo 5 netter på samme 

hotell med 4-stjerners standard og store, fine rom. 

Attraktive utflukter tar oss til blomsterparken 

Keukenhof, og vi får oppleve nærliggende byer som 

Leeuwarden og Lelystad i tillegg til Sneek. Hva med å 

leie seg sykkel en dag for en rolig tur langs kanalene? 

 

8 dager : 23. - 30. april 2017 

Dag 1, søndag 23. april 2017 : Stavanger/

Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 km 

fra Kristiansand : Vi starter fra Stavanger 

Byterminal tidlig om morgenen og kjører 

sørover E39 mot Kristiansand. Underveis er 

det selvsagt mulighet for påstigning – også 

videre østover E18. Fra Oslo reiser vi kl 

14.00 med den flotte cruiseferjen til Color 

Line - og om bord har vi selvsagt inkludert 

gode lugarer, innvendig og oppe i båten. 

Vi møtes til felles og storslagent 

buffètbord i restauranten, før resten av 

kvelden om bord er fri. Husk at der er 

imponerende show hver kveld i «Show 

Lounge» helt forut i skipet!  
 

Dag 2, mandag 24. april 2017 : Kiel - 

Sneek, ca 460 km : Dagen starter med 

deilig frokostbuffèt om bord på skipet, før 

vi ankommer til Kiel kl 10.00 - og vi stiger 

straks i land. Kursen er satt, vi skal frem 

forbi Hamburg som vi passerer på sørsiden 

før neste etappe leder oss forbi Bremen. 

Vi har god tid, og vi stopper med jevne og 

behagelige mellomrom. Midt på dagen en 

god stopp for å kunne få kjøpt seg lunsj - 

og tidlig på ettermiddagen krysser vi den 

tysk/nederlandske grensen ut mot Nordsjø

-kysten. Vi sjekker inn for middag og over-

natting 5 netter på Van der Valk Hotel 

Sneek, med deilige, store rom og fine fel-

lesarealer i tillegg til en fin uteterasse! 

Her skal vi kose oss! Tre av kveldene vi er 

her spiller Åsetrallen opp til dans….. Tør vi 

tippe at godfoten ikke får hvile? 
 

Dag 3 - 6, tirsdag 25. april - fredag 28. 

april 2017 : Opphold i Sneek og utfluk-

ter : Hver dag spiser vi fra den deilige 

frokostbuffèten på hotellet, og mange vil 

nok også kose seg med en etterfølgende 

kaffekopp ute på terassen eller i en av 



salongene på hotellet. En av dagene blir vi 

bare i ro på hotellet, men det blir da til-

bud om å bli kjørt det korte stykket - ca 

2,5 km - inn til selve sentrum av byen, og 

selvsagt bli hentet igjen. Vi anbefaler 

gjerne også å leie sykkel, som man kan 

gjøre på hotellet - til en pris av ca € 7,- pr 

dag for vanlig sykkel og ca € 20,- pr dag 

for elektrisk/hybrid sykkel. Gi gjerne be-

skjed om dette ønskes ved påmelding, så 

kan vi formidle til hotellet - og det kan jo 

da i tilfelle være lurt å pakke med seg en 

sykkelhjelm om man har. En av dagene 

legger vi også opp til å besøke den ver-

denskjente blomsterparken Keukenhof 

(som betyr kjøkkenhagen). Inngangsbillett 

er inkludert og her ser vi bokstavelig talt 

et vell av blomstrende tulipaner - og nå på 

våren, er også kjøreturen til og fra en opp-

levelse! I overkant av 2 timer å kjøre hver 

vei, og ene veien kjører vi over Afsluijtdijk 

som skiller Nordsjøen fra Ijsselmeer. Et 

par av de andre dagene vi oppholder oss i 

Sneek, skal vi på en kort kjøretur og ut-

flukt til Leeuwarden og til Lelystad - beg-

ge er idylliske byer som vi vil trives i. Tu-

ren til Lelystad blir også kombinert med 

en imponerende kjøretur ut i de vakre 

tulipanåkrene, bokstavelig talt. Her vil vi 

kjøre mellom blomstrende tulipaner, kan-

skje mens vi i allsang synger «Tulipaner 

fra Amsterdam»? 
 

Dag 7, lørdag 29. april 2017 : Sneek - 

Kolding, ca 600 km : Vi spiser en siste, 

god hotellfrokost i Sneek for denne gang. 

Raskt er vi pakket og klare i bussene og vi 

setter kursen tilbake mot Tyskland. På 

effektive, tyske motorveier «spiser vi mil» 

men stadig med gode stopp underveis.  Vi 

legger også opp til et hyggelig besøk og 

godt, avslappende stopp for litt opplevelse 

og mulighet til å få kjøpt seg mat midt på 

dagen. Middag spiser vi i dag på en av de 

hyggelige restaurantene vi samarbeider 

med i Schleswig-Holstein. En kort kjøretur 

lenger nord gjør vi et stopp for litt handel 

ved den tysk/danske grensen. Noen euro 

fattigere, men med flere «må ha»-

produkter i bagasjen, kjører vi det korte 

stykket frem til Kolding for overnatting på 

Comwell Hotel Kolding. 
 

Dag 8, søndag 30. april 2017 : Kolding – 

Hirtshals/Kristiansand – Sørlandet/

Stavanger/Grenland, ca 280 km: Vi spiser 

tidlig, men deilig frokost på hotellet før 

avreise. Raskt ut på motorveien og vi pas-

serer like etter Vejle, Horsens og Århus - 

før vi krysser under Limfjorden ved Aal-

borg. Til Hirtshals ankommer vi i god tid 

til ferjeavgang med MS Superspeed I som 

kl 12.15 seiler til Kristiansand, med an-

komst kl 15.30 og vi fortsetter deretter 

både øst– og vestover til de respektive 

avstigningssteder. Mot et tillegg kan de 

som vil, bestille lunsjbuffèt om bord - gi i 

tilfelle beskjed om dette ved påmelding! 
 

Bli med til nye opp-
levelser med Åsetrallen - 

nå i Nederland! 

8 dager 

kun kr 9.990,- 
pr person ved påmelding før 1. 

februar 2017, deretter kr 11.110,- 
 

Avreisedato: Søndag 23. april 2017 

- retur søndag 30. april 
 

Turprisen inkluderer: 

� reise i moderne helturistbuss kjørt 

av dyktig sjåfør 

� teknisk reiseleder med på hele 

turen fra Risdal Touring 

� enkelt informasjonshefte til utde-

ling om severdigheter underveis 

� ferjeoverfarter Oslo - Kiel og Hirts-

hals - Kristiansand med Color Line AS 

� 1 overnattinger i innvendige dob-

beltlugarer m/ dusj/WC fra Oslo 

� totalt 6 hotellovernattinger i delt 

dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 

stjerners hoteller underveis 

� 7 frokoster 

� 7 middager / buffèter 

� inngangsbillett til Keukenhof 

� veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltlugar i forbindelse 

med ferjeoverfarten fra Oslo til Kiel 

kr 608,- pr person. Tillegg for enkelt-

rom kr 2.190,- pr person, totalt for 

alle 6 hotellovernattingene. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking : ���� 37 93 15 15 

 

Flott beliggende Van der Valk Hotel Sneek 

blir vår «base» under oppholdet i Nederland. 

Hotellet har store, fine rom med delikate 

badeværelser og grei sittegruppe. 

Fra sentrum i idylliske Leeuwarden (uttales 

visstnok leo-varden) 


