
Offisielt heter landet Nederland - men vi kaller 
det som oftest i dagligtale Holland, som egent-
lig bare er en region i Nederland. Den flotte og 
vårlige reisen vi har lagt opp, gir deg rikelig an-
ledning til å bli bedre kjent med det som ofte 
kalles «treskolandet», henspeilende på nettopp 
treskoene som er en del av nasjonaldrakten. Vi 
har laget en ny og utradisjonell turløsning - og 
legger opp til 2 netter på et flott hotell i Sneek 
i provinsen Friesland, nord i landet. Videre 

fortsetter vi over Afsluijtdijk og frem til den 
trivelige lille byen Volendam, før vi sjekker inn 
for middag og overnatting 3 netter på Van der 
Valk Hotel Avifauna i den idylliske byen Alphen 
aan der Rijn - like utenfor Amsterdam. Herfra 
blir det bokstavelig talt, blomstrende opplevel-
ser : Keukenhof får vi oppleve, og vi ser selvføl-
gelig tulipanmark etter tulipanmark i full 
blomst….. Amsterdam, med sine kanaler og sitt 
trivelige bymiljø stifter vi også nærmere be-
kjentskap med. Vårt turopplegg gir deg som 
gjest virkelig gode og dype inntrykk fra et av 
Europas flotteste land! Opplevelser hver dag!  

 

8 dager : 23. - 30. april 2019 

Dag 1, tirsdag 23. april 2019 : Stav-
anger/Sørlandet/Telemark – Kristian-
sand - Hirtshals - Mühbrook, ca 450 
km : Vi starter tidlig fra Stavanger i 
vest og fra Skien/Telemark i øst for å 
kjøre frem til Kristiansand og ferje-
overfart derfra kl 08.00 med MS Su-
perspeed I til Hirtshals. Om bord mø-
tes vi i buffètrestauranten, helt forut 
i skipet - for å kose oss med deilig 

frokost. Plassen i restauranten behol-
der vi helt frem til ankomst Hirtshals 
kl 11.15. Skipet klapper til kai og vi 
sitter i bussen mens vi kjører i land, 
strake veien ut på E45 og sørover Jyl-
land - forbi kjente byer som Aalborg, 
Aarhus, Vejle og Kolding. Den dansk/
tyske grensen krysser vi ved Flensburg 
og en times tid lenger syd, ved lands-
byen Mühbrook stopper vi for dagens 
middag og overnatting på Hotel See-
blick, vakkert beliggende. 

Dag 2, onsdag 24. april 2019 : 
Mühbrook - Sneek, ca 390 km : Da-
gen starter med deilig hotellfrokost. 
Vi setter oss i bussen og kjører nå 
først en times tid, mot den lille byen 
Glückstadt som ligger like ved elven 
Elbe - som fører inn fra Nordsjøen til 
storbyen Hamburg. Vi krysser elven på 
Elbfähre og kjører i land i Wischhafen. 
Ferden videre bringer oss mot Bremer-
haven. På trivelige, tyske landeveier 
kjører vi i behagelig tempo mens vi lar 



inntrykkene passere. Byen Leer legger 
vi bak oss og vi nærmer oss etter 
hvert grensen til Nederland. Umerke-
lig krysser vi grensen og vi fortsetter 
frem til den koselige, lille byen Sneek 
hvor vi sjekker inn for middag og over-
natting 2 netter. Sneek er en av disse 
idylliske, nederlandske byen - med 
nesten et landsbypreg. Her vil vi vir-
kelig trives og vi anbefaler gjerne en 
rusletur langs kanalene, eller dikene - 
dijk - som er den lokale benevnelsen. 

Dag 3, torsdag 25. april 2019 : I 
Sneek / ettermiddagsutflukt til Le-
ewarden : Dagen starter med god fro-
kost på hotellet. Vi koser oss i Sneek 
noen timer, mens vi på ettermiddagen 
gjør klart for utflukt - vi kjører til den 
trivelige byen Leeuwarden. Underveis 
får vi oppleve vårstemningen - og mon 
tro om ikke vi ser en og annen plante i 
blomstring? Middag og overnatting 
igjen på samme hotell. 

Dag 4, fredag 26. april 2019 : Sneek 
- Volendam - Alphen an den Rijn , ca 
200 km : Rolige dager med behagelige 
dagsetapper. Frokost på hotellet før vi 
kjører over Afsluijtdijk - diket som 
holder Nordsjøen ute fra Zuidersee, et 
kunstig byggverk som har gjort det 
mulig å tørrlegge store landområder 
innenfor. Slik har hollenderne i år-
hundrer gjenvunnet landjord fra de 
mektige havkreftene. Første stopp i 
dag blir i Alkmaar hvor vi skal besøke 
det berømte ostemarkedet på Waag-
plein, midt i byen. Stor ståhei, folke-
liv og stort marked. Neste post på pro-
grammet i dag blir den idylliske byen 
Volendam - og her får vi litt tid på 

egen hånd før vi kjører frem til vårt 
hotell Van der Valk Hotel Avifauna for 
middag og overnatting 3 netter.  

Dag 5 og 6, lørdag 27. og søndag 28. 
april 2019 : Utflukt til Amsterdam og 
til Keukenhof: Frokost på hotellet 
hver dag. Lørdag kjører vi det korte 
stykket til Amsterdam - og får først 
litt tid til å rusle rundt på egen hånd, 
mens butikkene fortsatt er åpne. Tid-
lig på ettermiddagen får vi med oss en 
lokalkjent guide, som vil vise oss de 
mest interessante severdigheter og 
fortelle om byen. Om kvelden fredag 
har vi lagt opp til «middagscruise» på 
kanalene, ut fra hotellet. Søndag er 
det klart for heldagsutflukt til 
Keukenhof - som vi kombinerer på en 
slik måte at de som vil, kan besøke 
miniatyrbyen Madurodam og den his-
torisk interessante byen Den Haag. 
Siste middag og overnatting på vårt 
flotte hotell søndag kveld. 

Dag 7 og 8, mandag 29. og tirsdag 
30. april 2019 : Alphen an den Rijn - 
Haderslev (mellomovernatting) - 
Hirtshals - Kristiansand - Sørlandet/
Stavanger/Telemark, ca 680 km +  
300 km (siste dagen til Hirtshals) : 
Frokost på hotellet som vanlig. Nest 
siste dag kjører vi fra Nederland og 
inn i Tyskland, frem og forbi Hamburg. 
Vi stopper med jevne og behagelige 
mellomrom. Middag spiser vi nest siste 
dag på en av våre hyggelige restauran-
ter i Schleswig-Holstein, før overnat-
ting siste natt i Haderslev. På turen 
siste dag tar vi MS Superspeed I kl 
12.15 fra Hirtshals til Kristiansand, og 
ankommer kl 15.30 før hjemturen.  

8 dager 
kun kr 9.990,- 

pr person ved påmelding før 15. 
januar 2019, deretter kr 11.550,- 

 

Avreisedato: Tirsdag 23. april 2019 
- retur tirsdag 30. april 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt 
av dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Risdal 
Touring med på hele turen 

 ferjeoverfarter Kristiansand - 
Hirtshals t/r 

 totalt 7 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4 
stjerners hoteller underveis 

 8 frokoster 

 7 middager 

 utflukter, men ikke inngangsbillet-
ter, som beskrevet i turprogrammet 

 veiavgifter og bompenger 
 

Tillegg for enkeltrom kr 2.460- pr 
person, totalt for alle 7 hotellover-
nattingene. 
 

Buffèt, med varme og kalde retter 
og inkludert fri drikke (øl/vin/brus) 
på returen kan tilleggsbestilles ved 
påmelding til turen for kr 299,- pr 
person. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 


