
 

Välkommen att följa med på en fantastisk resa till Holland på våren då det  
holländska landskapet slår ut i ett hav av vajande blommor, sagolika färger 
och fantastiska former.
En resa full av upplevelser!

Program 22-27 april 2017 

Hollandsresa för SPF Tranåsseniorerna med  
reseledarna Lars Axehill och Ulla Göransson.

Amsterdams kanaler



Dag 1. Lördag 22 April
Vi reser från Tranås till Tyskland och tar bussfika någonstans på vägen och lunch i Danmark.
Efter överfarten Rödby-Puttgarden forsätter vi resan till den lilla idylliska byn Rosengarten ca 3 mil  
utanför Hamburg. Vi övernattar där på ett 3-stjärnigt fint lantligt hotell. Middag ingår och vi har tillgång 
till hotellets Spa anläggning utan extra kostnad.

Dag 2. Söndag 23 April
Efter frukosten går färden vidare mot Holland över den tre mil långa mycket intressanta Nordsjövallen 
(Afsluitdijk). Vi gör ett uppehåll där för en enkel lunch. Färden går sedan vidare till den berömda badorten 
Scheveningen som är en stadsdel i staden Haag (Haags Övre Östermalm). Där ska vi bo tre nätter på ett 
hotell som har ett fantastiskt läge 150 meter från sandstranden och havet.  
Middag på hotellet.

Dag 3. Måndag 24 April
Efter frukosten är det dags att åka till den berömda blomsterparken Keukenhof. I den stora parken visar 
de holländska blomsterodlarna upp sina blommor. Vi får njuta av miljoner lökblommor, blommande träd 
och buskar och i växthusen finns fantastiska blomsterarrangemang. Till lunch äter vi en typisk holländsk 
specialitet, en pannkakslunch. Sedan 
åker vi med bussen till Amsterdam. Där 
följer en båttur på Amsterdams kanaler 
med svensk guide. Efter båtturen delas 
gruppen upp i två mindre grupper och 
det blir en intressant en-timmes prome-
nad i de centrala delarna av staden med 
en svensk guide i varje grupp. Tid
finns också för egna upplevelser i staden.  
Middag på hotellet.  

Dag 4. Tisdag 25 April  
Efter frukosten åker vi i dag till Haag som är Kungens bostadsort och landets regeringsstad. Där besöker 
vi museet Panorama Mesdag och ser en av världens vackraste och största panoramamålningar som  
målades av Hendrik Willem Mesdag, hans hustru och några vänner och visar hur badorten Scheveningen 
såg ut år 1880. Det var platsen där kungligheter, adel och de rika roade sig och badade under sommar-
säsong. Förklaringar till målningen får vi på svenska över högtalare. Efter besöket på Panorama Mesdag 
går färden till porslinsstaden Delft. Där intas lunch på restaurang de Waag. Restaurangen ligger i en  
vacker historisk byggnad från 1600-talet. Efter lunch besöker vi porslinsfabriken Royal Delft. Där handmålas 
fortfarande det mycket kända blåvita porslinet. Under besöket får vi en intressant guidad tur. Tid ges för 
egna upplevelser i staden.
Middag på hotellet.



Dag 5. Onsdag 26 april
Efter frukosten är det dags att lämna Holland och färden går mot Tyskland. Bussen stannar till i den 
trevliga staden Osnabrück för lunch som intas på en gemytlig gammal restaurang med eget bryggeri 
med öl som är bryggt på plats. Tid finns för lite shopping och strövtåg i staden. Efter några timmars 
uppehåll går färden vidare mot Rosengarten och till samma hotell, där vi bodde på nerresan, se dag 1. 
Middag på hotellet.

Dag 6. Torsdag 27 April
Efter frukosten fortsätter resan förbi Hamburg och Lübeck till Puttgarden för färjetur till
Rödby. Innan bussen kör ombord på färjan stannar den till vid någon av gränsshopparna för inköp. 
När vi har kommit till Sverige stannar vi till vid någon vägkrog för lunch, där var och en betalar för
vad man vill äta.

Flicka med Pärlörhänge, målning av Johannes Vermeer

Nederländerna har en historia  
av många framstående målare. 
Under 1600-talet, när den  
holländska republiken var på  
toppen av sitt välstånd, var de  
”holländska mästarnas” tidsålder,  
så som Rembrandt van Rijn,  
Johannes Vermeer, Jan Steen  
och många andra.



Resefakta
Resan är speciellt framtagen för SPF Tranåsseniorerna

Tid: 22-27 april 2017
 
Pris: 7.390 kronor. Vi (Er Resa) förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till valutakursförändringar.

Frågor om resan & anmälan:
Lars Axehill Mobil: 070-2155683 Tfn: 0140-18682, E-post: lars.axehill@telia.com eller  
Ulla Göransson Mobil: 0706-787948, E-post: utgoran@yahoo.se
Ni är också välkomna att kontakta oss (Er Resa) om ni har några frågor om resan Mobil: 070-2715689,  
Tfn: 1040-21004, E-post: info@er-resa.se
Anmälan senast 15 oktober 2016. Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
 
Betalning & resevillkor:
Anmälningsavgiften 2.000 kronor/person Er Resa tillhanda senast den 31 oktober 2016
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning
Slutbetalning 14 mars 2017. Ingen återbetalning av slutbetalning vid avbokning
Betalning sker mot utskickad faktura.

I priset ingår allt detta:
Bussresa 6 dagar enligt program med Samuelssons Buss • 5 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukost-
buffé • Lunch exkl. dryck dag 1-5 • 5 middagar varav tre inkl. drycker • Båttur i Amsterdam med svensk 
guide • Promenad i Amsterdam med två svenska guider • Entré till blomsterparken Keukenhof • Entré till 
Panorama Mesdag • Guidat besök på porslinsfabriken Royal Delft 
Ingår inte: Lunch på vägen dag 6 
Enkelrumstillägg: 1.750 kronor

Avbokningsskydd
Vi råder varje deltagare att kontrollera sin hemförsäkring så att den omfattar ett ordentligt
avbokningsskydd alternativt teckna ett separat sådant. Solid försäkringar erbjuder en bra
avbeställningsförsäkring och Er Resa hjälper dig gärna med detta.

ID-handling
På grund av de rådande gränskontrollerna så måste Du ha en giltig id-handling med dig,
körkort eller pass.  

Europeiskt sjukförsäkringskort
Vi råder Dig att ha med ett Europeiskt sjukförsäkringskort på resan. Det blir krångligare utan
kort om Du behöver söka akutvård. Det brukar ta ungefär tio dagar att få kortet, som beställs
på Försäkringskassans hemsida eller per telefon 0771-524 524. Kortet är gratis.

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.


