
Blomsterkrydstogt
FORÅRSOPLEVELSER I HOLLAND
Oplev Hollands højdepunkter - det be-
rømte forårsblomsterflor i Keukenhof, 
frilandsmuseet Zaanse Schans, det fasci-
nerende krigsmuseum i Arnhem, samt 
naturligvis Amsterdam med kanaler og de 
karakteristiske trappegavlhuse. Glæd dig til 
en uforglemmelig rejse gennem det char-
merende hollandske landskab, som gen-
nemskæres af kanaler og prydes af kønne 
gamle broer og idylliske byer.

Vi rejser med bus til Holland og har under 
opholdet base på det flotte 4+-stjernede 
flodkrydstogtskib M/S Leonora. Her slap-
per vi af i de luksuriøse omgivelser mellem 
oplevelserne i land og nyder de lækre mål-
tider, som serveres i skibets panoramare-
staurant. Atmosfæren ombord er afslappet 
og det anbefales at medbringe behageligt 
tøj og godt fodtøj til udflugter i land. Der er 
mulighed for at få vasket og strøget om-
bord til rimelige priser.  

M/S LEONORABBBB+

Elegant krydstogtskib, som udgør den per-
fekte base for et spændende krydstogt. Ski-
bet er 110 m. langt og 11,45 m. bredt. 

Faciliteter: Reception, lounge, panorama-
salon, restaurant, kaffe/te-station, elevator 
(mellem alle 4 dæk), lille fitnessrum, inter-
netcafé samt gratis wi-fi når forbindelsen 
tillader det. På soldækket, som er delvis 
overdækket, er der solstole og en lille bar, 
som er åben i henhold til vejret og ud-
flugtsprogrammet. 

Kahytter: Ca. 16m2, alle med eget bad og 
toilet og hårtørrer. I kahytten er der dob-
beltseng el. 2 enkeltsenge, et rummeligt 
klædeskab, skrivebord med stol. Der fore-
findes mini-bar (mod betaling). Desuden 
aircondition, fladskærms-TV, sikkerheds-
boks og fransk altan med store glasskyde-
døre, der kan åbnes.

INKLUDERET I PRISEN

Transport i moderne langtursbus t/r

Gratis kaffe samt adgang til wi-fi og 
strømstik i bussen

Frokost (ekskl. drikkevarer) på ud- og 
hjemrejse

5 overnatninger i kahyt med fransk altan

Helpension ombord

2 glas øl eller vin til frokost og aftensmad

Udflugter ifølge program inkl. entreer 

Erfaren dansk rejseleder

Drikkepenge til besætningen

BUSOPSAMLING

Ved Hotel Scandic Kolding - 
ved afkørsel 63 på på E45

TILMELDING

Til Best Travel, Kristina Kirkegaard på tlf. 
70209899 eller e-mail kk@besttravel.dk - 
husk at oplyse om evt. tilkøb.

Pris kr. 9.295
Pr. person i dobbeltkahyt med fransk altan

Tillæg enekahyt m. fr. altan kr.  2.500
Afbestillingsforsikring kr. 275/655

Rejseforsikring kr. 259
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DAG 1 ∙ ANKOMST ZAANDAM
Efter endt opsamling sætter vi kursen mod 
Holland i vores moderne 4-stjernede bus 
med alle faciliteter, behagelige sæder og 
god benplads. Frokost undervejs er inklu-
deret. Sidst på dagen ankommer vi til Za-
andam, som næsten blevet en forstad  til 
nabobyen Amsterdam. Check-in på M/S 
Leonora efterfulgt af velkomstdrink og ka-
napéer i salonen inden vi nyder en lækker 
middag i skibets restaurant. 
 
DAG 2 ∙ DEN HELDER - ZAANSE 
SCHANS - WIJK BIJ DUURSTEDE
Vi kører med bus mod nordvest til flåde-
byen Den Helder, hvor den sandede jord 
i de lavtliggende områder egner sig godt 
til dyrkning af tulipaner. Vi passerer nogle 
af de store tulipanmarker, et imponerende 
syn under blomstringen, når de farverige 
marker står i fuldt flor. Nordøst for Den 
Helder finder vi den storslåede 32 km lan-
ge dæmning ”Afsluitdijk”. Dæmningen blev 
konstrueret i 1927-32 for at afspærre Zui-
derzee fra Nordsøen og dermed omdanne 
området til en ferskvandssø. Vi fortsætter 
til det berømte frilandsmuseum Zaanse 
Schans nær Zaandam. Foruden træsko og 
tulipaner er vindmøller nok det, Holland 
er mest berømt for og her på frilandsmu-
seet har vi mulighed for at se nogle fine 
eksemplarer. Mens vi har været på udflugt 
er skibet sejlet til Wijk bij Duurstede, hvor vi 
møder det igen og nyder en sen frokost. 
Eftermiddagen er til fri disposition i Wijk bij 
Duurstede, som erkendt for sine mange 
gallerier og atelierer. Middag på ombord.

DAG 3 ∙ KEUKENHOF
I dag venter et af turen absolutte højde-
punkter, den verdensberømte blomster-
park Keukenhof, som ligger tæt på byen 
Lisse. I over 50 år har Keukenhof impone-
ret sine besøgende med millioner af løg-
blomster, heriblandt omkring 800 forskel-
lige arter af tulipaner. Efter at have oplevet 
den betagende blomsterpragt vender vi 
tilbage til skibet, hvor der serveres kaffe/te 
og kage, mens vi sejler mod Arnhem. 

DAG 4 ∙ ARNHEM - AIRBORNE MUSEUM 
I dag skal vi opleve Arnhem, som er for-
bundet med et af de mest berømte slag 
under Anden Verdenskrig, nemlig Slaget 
om Arnhem 17. og 18. september 1944. 
Planen, der var udtænkt af den engelske 
feltmarskal Montgomery, fik navnet Ope-
ration Market Garden og indebar at mere 
end 10.000 faldskærmssoldater skulle 
lande bag fjendens linier ved Oosterbeek 
vest for Arnhem. Faldskærmssoldaterne 
skulle rykke frem mod Arnhem og indtage 
broen over Nederrijn og holde den, indtil 
der kom forstærkning fra syd. Montgo-
mery forventede, at dette overraskelsesan-
greb vil forvirre og splitte de tyske tropper, 
men operationen gik galt på grund af tæt 
tåge, som gjorde det umuligt for forstærk-
ningstropperne at nå frem. Efter 9 dages 
kamp var flere end 2000 soldater dræbt og 
5000 sårede eller efterladt i den ødelagte 
by. Det blev begyndelsen på en katastrofal 
krigsvinter i Holland, hvor tusinder døde 
af kulde og hungersnød. Vi besøger det 
prisvindende The Airborne Museum som 

er indrettet på slottet, der var hovedkvar-
ter for Operation Market Garden. Herefter 
tager vi på bytur og oplever den moderne 
tids Arnhem. Tilbage på skibet nyder vi en 
dejlig frokost inden er der afsejling fra Arn-
hem mod Nijmegen. En festlig aften ven-
ter, når vi samles til en cockctail efterfulgt 
af kaptajnens gallamiddag. 
 
DAG 5 ∙ AMSTERDAM - KANALRUNDFART
Vi sejler fra Nijmegen kl. 05.00 med kurs 
mod hovedstaden Amsterdam. Vi ankom-
mer ved middagstid og efter en tidlig fro-
kost skal vi ud og opleve byen. Det er svært 
ikke at blive begejstret for Amsterdam, der 
med sine mange kanaler, cykler og fine 
gamle bygninger emmer af charme. Vi 
oplever den berømte by på den eneste 
rigtige måde - fra vandsiden på en hyg-
gelig kanalrundfart. Fra kanalbåden nyder 
vi synet af de gamle kanaler og de mange 
smukke gavlhuse og fornemmer byens liv 
og helt særlige stemning. Herefter er der 
tid på egen hånd til at se mere af byen eller 
foretage indkøb.

DAG 6 ∙ HJEMREJSE
Efter tidlig morgenmad tager vi afsked med 
skibets personale og påbegynder hjemrej-
sen til Danmark. Frokosten er inkluderet. 
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