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Holland – upplevelseresa 6 dgr 
 

 
 

Temat för resan är blommor i mängder där vi  besöker ett flertal olika ställen. 

Vi kommer också att åka utmed kusten och få uppleva det speciella landskapet med vallar och 

fördämningar. Amsterdam kommer vi också att besöka med bl a kanaltur och besök på Heinekens 

upplevelsecentrum. 

Vi åker till Hilversum där vi bor i 3 nätter och som blir bas för våra utflykter.  

Övernattning utmed resvägen på ner- och hemresa. 

Detaljerat program se nedan. 

 

Avresa 29 April 2022 kl 06:30 från Borås, Kinna 07:10  

Påstigning: Kinna, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Mellby Center, Helsingborg 

Andra påstigingsplatser efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna. 

 

Pris/person: 

7900:- Tillägg för enkelrum 1400:- Anmälningsavgift 1500:- 

 

I resans pris ingår följande: 

• Samtliga resor med bussen inkl färjor 

• Boende i dubbelrum 5 nätter inkl frukost 

• Middag 5 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats. 

• Besök på Orkidé/blomster-parken i Luttelguest 

• Båttur på kanalerna i Amsterdam 

• Besök på Heinekens upplevelsecentrum med ölprovning 

• Besök på Floriaden 

• Besök på blomsterauktionen i Aalsmeer 

• Utflykt till blomsterparken Keukenhof 

• Besök hos ost- och träskotillverkare 

• Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund 

 

Keukenhof - Tulpaner i mängder 
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Program 

Dag 1 Fredag 29/4 

Avresa tidig morgon från Borås och upplastning av resenärer utefter resvägen. Sedan färdas vi 

söderut via RV41 och E20 till Helsingborg där vi tar färjan över till Helsingör. Där fortsätter vi söderut 

genom Danmark till Rödby och åker med färjan över till Puttgarden. På färjan finns det tid för att äta 

lunch. 

På kvällen anländer vi till vårt övernattningshotell A1 i utkanten av Bremen, där vi äter middag. 

 

Dag 2 Lördag  30/4 

Frukost på hotellet och sedan sätter vi oss på bussen och åker vidare mot Hilversum. 

På vägen dit stannar vi i Luttelguest och besöker den fantastiska blomsterparken där, 

www.orchideeenhoeve.com. Där stannar vi några timmar och det finns också tillfälle att luncha där på 

någon av deras restauranger. 

Därefter fortsätter vi till Hilversum och vårt hotell Amrath Hotel Media Park där vi bor i 3 nätter. 

Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 3 Söndag 1/5 

Efter frukost sätter vi oss i bussen och åker till parken Keukenhof, https://keukenhof.nl/en/ Där tittar vi 

på alla blommor (över 7 miljoner tulpanlökar och ca 800 olika sorter!). Det är inte bara tulpaner utan 

mycket annat också. Här finns tillfälle för lunch på egen hand. 

Vi fortsätter till Amsterdam och gör en båttur på kanalerna. Därefter besöker vi Heinekens 

upplevelsecentrum där vi får se hur ett gammalt bryggeri ser ut och även dagens tillverkning. Avslutas 

med en provsmakning av två ölsorter. Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 4 Måndag 2/5 

Det blir tidig frukost denna dag. Vi ska först besöka världens största blomsteraktion i Aalsmeer 

www.floraholland.com. Dagligen åker ca 2000 lastbilar därifrån med blommor till hela Europa! 

Vi stannar där ett par timmar för att uppleva denna märkliga plats.  

Vi fortsätter till den stora blomsterutställningen Floriaden https://floriade.com/en/ som sker vart tionde 

år. Där tillbringar vi resten av dagen. Gemensam middag på kvällen. 

 

Dag 5 Tisdag 3/5 

Denna dag påbörjar vi vår hemresa. Vi åker via Amsterdam och tar sedan kustvägen norrut och åker 

på vägen som går ”över havet”. Innan vi kommer fram dit stannar vi hos en ost- och träskotillverkare i  

Simonehoeve. 

Vi fortsätter sedan mot Puttgarden till vår övernattningshotell Gasthof Meetz utanför Puttgarden, där vi 

äter gemensam middag på kvällen. 

 

 

 

http://www.orchideeenhoeve.com/
https://keukenhof.nl/en/
http://www.floraholland.com/
https://floriade.com/en/
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Dag 6 Onsdag 4/5 

Efter att vi ätit frukost på vårt hotell så fortsätter vi hemresan. Vi tar färjan via Puttgarden-

Rödby,därefter Helsingör-Helsingborg. Innan vi kör ombord på färjan i Puttgarden besöker vi 

Bordershopen. På färjan kan det vara lämpligt att äta lunch. Därefter fortsätter vi norrut genom 

Danmark till Helsingör där vi tar färjan till Helsingborg. Vi kommer hem framåt kvällen och släpper av 

resenärerna förhoppningsvis fyllda med upplevelser från resan. 

 

Övrigt 

 

Exakta tider meddelas dag för dag under resan. 

 

Bra att ha med på resan: 

• Gåvänliga skor 

• Paraply/regntåliga ytterkläder 

 

Välkommen på resan!! 

 

Anmälan kan göras direkt till BTR Resor (btr@telia.com eller 070-593 72 76).  

Ange namn, adress, tel.nr samt e-post vid anmälan. 

 

mailto:btr@telia.com

