SKIVE KOMMUNE - PERSONALEFORENINGEN

HOLLAND - KANALER & TULIPANER
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 oplevelser 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!
Dag 1 – Afrejse (A)
Vi kører fra Skive kl. 06:00 og opsamling er fra p-pladsen ved KCL Kultur
Center Limfjord, Skyttevej 12, Skive og
turen går langs Nordsøen via dæmningen Afsluitdijk, der adskiller Zuidersøen 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 afvandet, 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. Efter indkvartering
spiser vi aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Keukenhof Blomsterpark
(M, A)
Med sine millioner af tulipaner og
andre forårsblomster er Keukenhof
verdens 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 nyder de farvestrålende løgblomster. De mange haver og fire pavilloner
fremviser en enestående samling af tulipaner, hyacinter, påskeliljer, orkidéer,
roser, nelliker, iriser, liljer og mange
andre blomster. Her råder farverne og
duftene.
Blomsterparken er 32 hektar stor og
har 7 millioner blomster, heraf 800 forskellige sorter af tulipaner. Derforuden
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 uforglemmelig.

Dag 3 – Byrundtur i Amsterdam
og museer (M, A)
Vi nyder formiddagen med en gåtur
rundt i Amsterdam by.

Amsterdam er kendt som cyklernes by,
og med sine over 400 broer er byen
også en broernes by. Byen er adskilt i 70
øer af de mange kanaler, og på trods
af denne lighed med Venedig er Amsterdam en hel anden oplevelse. Om
eftermiddagen gør vi et stop i den lille
hyggelig by Edam, som især er berømt
for sine oste. Byen er også kendt for
sine lave pyntede købmandshuse fra
1600-tallet og for sine smalle kanaler
og træbroer. Byens centrale plads er
Damplein, hvor Edams flotte rådhus fra
1737, Stadshuis er midtpunktet.

Dag 4 – Amsterdam og kanalrundfart (M, A)
Vi går igen på opdagelse i Amsterdam.
Byen har stor charme med kanalhuse,
skæve butikker, etniske restauranter
og en overflod af smukke parker. Vi
skal på en sejltur rundt i de smukke kanaler, hvor vi får mulighed for at nyde
den gamle by.
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Om eftermiddagen kan man selv gå på
opdagelse og opleve denne specielle
hovedstad. Hvis man ønsker et museumsbesøg, Van Gogh museet eller
Rembrandt, vil vi foreslå at i bestiller
billetter hjemmefra og springer køen
over.

Dag 5 – Udflugt til Aalsmeer Blomsterauktion og hjemrejse (M)
Vi starter tidligt på dagen med et besøg på verdens største blomsterauktion
i Aalsmeer. Gæster er velkomne fra kl. 7
om morgenen. Flere millioner blomster
af alle arter passerer hver dag igennem
disse enorme auktionshaller beliggende tæt på Schiphol lufthavn. Oplev
travlheden på auktionsgulvet, se på
handlende, der byder mod uret og bliv
overrasket over mængden af smukke
blomster
I Aalsmeer købes og sælges der blomster for omkring 4.4 mia. Blomsterne
kommer fra hele verden og transporteres derefter ud i Europa, ud til floristerne. Cirka halvdelen af denne store
mængde blomster er faktisk roser, og
under de store højtider som Valentinsdag, Mors dag og jul sælges der enorme mængder af blomster.
På store skærme vises der oplysninger
om blomsterne: art, antal og pris. Prisen

går hele tiden nedad indtil en trykker på
køb. Så man skal ikke vente alt for længe med at byde på de gode varer. Dette
er hvad man kalder en “hollandsk auktion”, her er startprisen høj for derefter
at blive sænket til et rimeligt niveau.
Før i tiden var der omkring 140 lastbiler
der kørte rundt med alle blomsterne i
bygningen. De er nu blevet erstattet af
spor hvorpå lasten kan fragtes frem og
tilbage, et betydelig mere miljøvenligt
alternativ.

AFREJSE

VARIGHED

26.04. - 30.04.

5 dage

Det er verdens største blomsterauktion,
og det er en af de største bygninger i
verden. Samlet område Royal FloraHolland Aalsmeer: 1.300.000 m2 (det er
220 fodboldbaner!)
Efter besøget hos Aalsmeer blomsterauktion sætter vi kursen mod Danmark.

PRIS PR. PERSON
3.695 ved min. 40 personer

Prisen inkluderer:

Tillæg pr. person:

•
•
•
•

• Enkeltværelse kr. 485
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272

•
•
•
•
•

Busrejse i 4-stjernet luksusbus
Ophold i delt dobbeltværelse
4 x morgenmad og 4 x aftensmad
Transport og udflugter ifølge
program (ekskl. entréer)
Entré til Keukenhof Blomsterpark
Kanalrundfart i Amsterdam
Entré Aalsmeer Blomsterauktion
Dansk rejseleder
Skatter, afgifter samt bidrag til
Rejsegarantifonden

Hotel 1900 i Bergen 3***
Et fint hotel beliggende i den hyggelige by Bergen, tæt på havet. Alle værelser med bad, toilet, tv m.v. Alle værelser ligger i stueetage eller på 1. sal.
Vi bor på Hotel 1900 under hele opholdet og har inkluderet halvpension.
Se mere på www.hotel1900.com

Valuta: Euro
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