
 
 

 HOLLAND 

I BLOMSTERSKRUD  
MED DEN FÄRGSPRAKANDE 

OSTMARKNADEN I ALKMAAR 

13 - 18 april 2020 
 

HOLLAND, "Europas Blomsterträdgård", möter oss med en hisnande 
blomsterprakt, kanaler och broar samt väderkvarnar. Allt som man förknippar 
med landet, såsom Amsterdams kanaler och Panorama Mesdag i Haag blandas 
med annorlunda sevärdheter och holländsk gästfrihet. Allra mest handlar det 
förstås om blommor i mängder så långt ögat når. Dessutom får du se den 
färgsprakande ostmarknaden i Alkmaar. Att möta våren i Holland är ett minne 
för livet! Reseledare Boris Salomonsson. 
 

Dag 1. Tidigt på morgonen avreser vi från hemorten söderut. Kafferast vid Björkängs 
vägkrog, därefter till Helsingborg för färjetur till Helsingör. På vägen till Rödby 
passeras de vackra Faröbroarna. Ny färjetur från Rödby till Puttgarden. Efter drygt en  
timme är vi framme i Hamburg där vi checkar in på fina H4 Hotel Hamburg Bergedorf. 
Efter gemensam middag på hotellet finns det möjlighet att ta en promenad eftersom 
hotellet är centralt beläget i Bergedorf. 
 
Dag 2. Efter frukost fortsätter vi västerut, passerar 
Bremen innan vi stannar till för förmiddagskaffe i den 
vackra kurorten Bad Zwischenahn. Därefter mot 
holländska gränsen, genom provinserna Groningen 
och Drente till Giethoorn. Giethoorn är en charmig 
holländsk liten by med kanaler och vackra hus med 
halmtak – ett Hollands Venedig. Staden har vuxit fram 
där torvbrytning skapat små sjöar, kanaler och öar.  Här tar vi lunchpaus samtidigt 
som du får tid att beundra den vackra byn. Pröva gärna de goda holländska 
pannkakorna. Sedan går turen över Flevoland, den största och senaste poldern. Vi 
passerar nya städer som Lelystad och Almere innan vi kommer till Amsterdam för 
inkvartering på vårt 4-stjärniga hotell Best Western Plus Amedia Amsterdam Airport. 
Hotellet har ett centralt läge för våra utflykter under dagarna i Holland. Här bor vi i tre 
nätter och äter våra middagar. 
 
Dag 3. Frukost. Idag börjar vi med ett besök på 
världens största blomsterauktion i Aalsmeer. Därefter 
till Amsterdam för en intressant båttur på de vackra 
kanalerna. Sedan blir det lite tid för egna strövtåg där 
vi bl.a. besöker Rembrandt Plein, Munt Plein och den 
berömda flytande blomstermarknaden. Vi fortsätter 
sedan till en holländsk ostbondgård med eget 
gårdsmejeri och gårdsbutik. Här får vi också se hur 
man tillverkar de holländska träskorna. Nästa besök 
är Volendam. En pittoresk fiskeby vid IJsselmeer bl.a. 
känd för sina vackra folkdräkter. Sedan återvänder vi till vårt hotell för kvällens 
middag. 



 
 
 
 
Dag 4. Vi börjar dagen med en god frukost på hotellet och beger oss sedan till Delft 
för att se hur man tillverkar det berömda Delftporslinet. Fortsätter därefter till den 
välkända badorten Scheveningen. Sedan kommer en 
av resans höjdpunkter, besök på rundmålningen 
Panorama Mesdag i Haag. Målningen går inte att 
beskriva den måste ses. Vi fortsätter genom ett bälte 
av färgsprakande blomsterfält till ytterligare en av 
höjdpunkterna, den 32 ha stora blomsterparken 
Keukenhof. Holländska trädgårdsmästare har gjort 
otroliga skapelser i trädgårdar och växthus. Det är svårt 
att se sig mätt på blomsterprakten från 7 miljoner 
blomsterlökar. På återvägen till vårt hotell får vi tillfälle 
för inköp av blomsterlök hos en lökodlare. 
 
Dag 5. Efter frukost reser vi norrut till Alkmaar för att vara med på den färgsprakande 
ostmarknaden, ett strålande skådespel, som har traditioner sedan 1604. Resan 
fortsätter sedan  genom poldrar från 1600-talet. Från 
bussfönstret kan vi se hur de gamla “väderkvarnarna” 
pumpade vatten. Strax därefter är vi framme vid den 
tre mil långa Zuiderseevallen. Här gör vi ett upphåll 
vid utsiktstornet för att studera den imponerande 
fördämningen. Vi fortsätter sedan genom, provinsena 
Friesland och Groningen mot tyska gränsen. På 
lämpliga platser gör vi uppehåll för lunch/kafferast 
innan vi framåt kvällen kommer till Hansastaden 
Bremen där vi inkvarterar oss och äter en gemensam middag på fina Atlantic Hotel 
an der Galopprennbahn. 
 
Dag 6. Frukost. Vår resa fortsätter sedan förbi Hamburg och Lübeck till Puttgarden 
för färjetur till Rödby. Innan vi kör ombord på färjan stannar vi till i Heiligenhafen för 
lite shopping. Resan fortsätter sedan genom Danmark och via färjan i Helsingör – 
Helsingborg är vi åter i Sverige efter en vacker och oförglömlig resa. Vi stannar för 
lunchpaus på lämpligt ställe och kör sedan vidare mot hemorten.   
 

Pris: 6 990 kronor 
I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på 4-stjärniga hotell, 
fem frukostar och fem middagar, väg- och färjeavgifter, inträden enligt program samt 
reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 1 920 kr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anmälan till Enströms buss 

Ingemar Enström 0514-40271, 070-5877342 


