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 *Flybilletter *Elvecruise *Sykkelturer *Firmareiser *Storbyferier *Tematurer *Konferanser *Spa turer  

Dag 1  Stavanger  - Amsterdam - Zaandam  ( 35 km ) 
Kl.08.00 Fremmøte på Sola   
Kl.10.10  Ankomst Amsterdam kl. 11.45. Vis samles og finner  
  vår buss som tar oss inn til Amsterdam, hvor vi sjekker 
  inn på La Belle Fleur. Etter velkomst spiser vi lunsj.  
Kl.15.00 Starter vi vår sykkeltur etter tilpassing av syklene.  
  Vi sykler gjennom fin natur til museumslandsbyen   
  Zaanse Schans og ser på vindmøllene samt museet før  
  vi fortsetter til Zaandam hvor vi finner båten vår.    
Kl.19.00 Felles middag ombord på båten. 
 

Dag 2  Zaandam - Harlem  ( 25 km )  
Kl.08.00 Frokost i båtens restaurant. Vi smører niste. 
Kl.09.00 Etter frokost setter båten kurs for Spaarndam, hvor vi  
  etter slusenepassering starter vår sykkeltur til Harlem.   
  Vi sykler ut mot kysten av Nordsjøen, får oss en flott  
  strandtur og fortsetter til den maleriske byen Harlem.  
  Gamlebyen er kjent for flotte gårderom og vi får godt  
  inntrykk av hollands levevis. Kunstneren Frans Hals  
  er herfra og her er masser av lokale pubber etc.     
Kl. 19.00  Middag ombord på båten - dyktig kokk ombord 
 

Dag 3           Harlem - KEUKENHOF  - Leiden   ( 45 km ) 
Kl.08.00        Frokost i båtens restaurant. Vi smører niste. 
Kl.09.00        Sykkelturen starter i dag mot Lisse, hvor den kjente  
  Blomsterparken Keukenhof ligger. Blomsterprakt med  
  tulipanløker, nasisser, krokus  - ja hva vi forestille oss.  
  På vår sykkeltur videre tar vi oss tid til å se på   
  tulipanmarkene og virkelig opplevet dette blomstrende  
  landskapet.  
Kl.19.00 Middag på båten 
 

Dag 4  Leiden  -  Kudelstraart  ( 35 km )  
Kl.08.00        Frokost i båtens restaurant og vi smører vår niste. 
Kl.09.00        Vi vil i dag se at Holland har annet en tulipaner å vise   
 får sett Hollandsk husdyhold og oppleve et privat ysteri.   
  På gården får vi innsikt i hverdagslivet hos en bonde  
  ute på bygda. Videre sykler vi til en liten landsby med  
  navn Kudelstraart hvor vi ligger natten over med båten.  
Kl.19.00 Middag om bord på båten.    
 

Dag 5           Kudelstraart   - Amsterdam - Stavanger    
  Tidlig start på dagen om en vil oppleve blomsterauksjon 
  i Aslsmeer. Dette er verdens største blomsterauksjon. 
  Vel tilbake på La Belle Fleur seiler vi til Amsterdam og  
  nyter turen på båtens dekk. 
Kl.08.00n Frokost ombord på båten mens vi seiler og pakker.  
  Vi får kanskje tid til å besøke Blomstermarkedet i  
  Amsterdam dersom det klaffer med slusene.  
Kl.13.30  Etter utsjekk er det avreise og transfer til flyplassen  
Kl.16.05 Flyavgang til Stavanger KL 1203. 
Kl.17.35 Ankomst. Husk ditt setebevis for taxfree handel.   
 

Pris pr. pers i delt 2 sengslugar v. 18 betalende kr. 9 400,-  
 

Inkludert i prisen:                                            Tillegg: 
* Fly fra SVG  - AMS med KLM inkl. bagasje t/r    * Enelugar kr.2900   

* 5 dager/ 4 netter inkl program og sykkelturer   * Drikkevarer  
* Transfer t / r  fra flyplass til båten                    * El sykkel E 100 
* Entreer Keukenhof, ysteri & Aalsmeer auksjon         
* Båtturen, sykkel leie, 4 frokoster, 5 lunsjer og 4 middager   
* Sengetøy og håndkle, samt ettermiddagskaffe eller te hver dag  
* Sykkelguide og byvandrings guide engelsktalende  
* Reiseleder fra Idèreiser  
 

Ved påmelding:  
* Navn slik det er skrevet i pass  - gyldig minst 6 mnd., passnummer, 
   passets gyldighetsdato og år, faktura adresse. 
* Oppgi din lengde for å få riktig størrelse på sykkelramme  
* Sjekk at reiseforsikring inneholder avbestilling ved sykdom.  
* Sammen med forsikring - HUSK Europeisk Helsetrygdkort - kan  
   skaffes på fra www.helfo.no  - den beste forsikring i Eu land.   
 

Idèreiser har her en skreddersydd reise til Holland og på slike har vi andre 
grupperegler. Kontrakter med kanalbåt, flyselskap sine grupperegler etc. samt 
begrenset antall plasser om bord ( 18 gjester ). Derfor ingen refusjon av depo-
situm ved avbestilling. Husk derfor reiseforsikring   - det er de som skal dekke 
om du må melde deg av ved sykdom. Vi tar ellers forbehold om endringer                     
utenfor vår kontroll vedr. valutaendring, miljøavgifter, oljetillegg, forsinkelser,  
avgifts-endringer eller økte flyskatter.  

2017  - Årets Blomstringstur i Holland                                 
Sykkel & kanalbåt   

5 dager fra 10.  - 14. april      
 

Ferie for sjel og sinn - kombinert med kanal-minicruise! Behageligere tur finnes knapt. Valget er vårt  - 
sykle eller bare seile. Vi har chartret båten og kan nyte opplegget etter vårt/den enkeltes behov. En  
kombinert reise med båttur på kanalene og elvene er optimalt. - En unik kombinasjon  - skreddersydd  
for oss i vår gruppe. Vakrere enn Hollands parkanlegg, blomster, løkenger, vindmøller, gardsysterier - 
dette er bare noen stikkord for opplevelser og maken finnes knapt.  


