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DE FRISISKA ÖARNA OCH HOLLAND 19. – 25.9.

Utanför den holländska kusten ligger ett pärlband av fem öar, egentligen en rad sanddyner som sticker
upp ovanför vattenytan. Störst av dem är Texel. När holländarna uttalar namnet säger de "Tessel".
Texel är platt som en pannkaka. Högsta punkten, Hoge Berg, är 15,3 meter högt. Ön är knappt trettio
kilometer lång från norr till söder, åtta kilometer tvärs över, med sju små tätorter. Den Burg är
huvudort, De Koog är den största turistorten ute vid västra stranden. Sanddyner, hedmarker, skog och
åkrar. Och får, massor av får överallt.
Av invånarna är ungefär 100 lantbrukare. Dit räknas också blomsterlöksodlarna. På våren sprakar
fälten av tulpaner i gult, rött, orange, rosa, lila, och doften av narcisser fyller luften. Men blommorna
knipsas hårdhjärtat av - de hindrar lökens tillväxt, och det är blomsterlök man odlar, inte blommor.

Travel Agency Kokkolan Matkatoimisto Oy
Tehtaankatu 8
67100 Kokkola
FINLAND

Tel +358-6-823 8300
Fax +358-6-823 8346
email: myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi
www.kokkolanmatkatoimisto.fi

____________________________________________________________________________________________________

RESEPROGRAM:

Ons 19.9.

Vi startar från Österbotten på dagen med Dahls buss. Bussen kör mot Åbo, där vi stiger
på Baltic Princess, färjan lämnar hamnen kl 20.15. Middag ombord. Inkvartering i tvåpersoners hyttar.

To 20.9.

Båten är framme i Stockholm kl 6.10. Då vi kommit i land äter vi frukost tillsammans på
hotell Scandic Prince Philip. På vägen ner mot Göteborg besöker vi Gränna och tar en
lunchpaus. Bussen kör via Jönköping fram till Göteborg och vi stiger ombord på Stena
Germanica. Båten avgår kl 18.45. Middag ombord. Inkvartering i två-personers hyttar.

Fre 21.9.

Frukost på båten. Båten är framme i Kiel kl 9.15. Dagens rutt går från Kiel via Leeuwarden
till Texel, som är den största av de Frisiska öarna. I Leeuwarden äter vi en traditionell
frisisk trerätters måltid på De Vliegende Hollander. Efter maten bekantar vi oss på egen
hand med Frisiska muséer, bl.a. Frisian Resistance
Museum och Fries Museum. Vi kör över den kända
Afsluitdijk, en 32 km lång damm som skiljer Nordsjön
från sjön Ijsselmeer. Inkvartering på hotell De
Lindeboom i Den Burg på Texel. Middag på hotellet.

Lö 22.9.

Frukost på hotellet. Heldagsutflykt med svensktalande
guide på ön. Vi ser bl.a. fyrtornet och naturområdet med
sina sanddyner i De Cocksdorp, Kyrkan i Den Hoorn,
Oudeschild hamn och
krigsmuseét. Till kvällen
återvänder vi till hotellet. Middag på hotellet.

Sö 23.9.

Frukost på hotellet. Bussen startar mot Amsterdam. Vi
bekantar oss med Amsterdam till fots med
svensktalande lokalguide. Lite fritid i staden för ex.
shopping. Inkvartering i dubbelrum på Ibis Amsterdam
Centre Stopera, som ligger mitt i centrum, på
gångavstånd från alla sevärdheter och butiker i
Amsterdam. Middag på hotellet.

Må 24.9.

Frukost på hotellet. En heldagsutflykt med svensktalande guide till den idylliska
holländska byn Volendam och Zaanse Schans med sina imponerande väderkvarnar. Till
kvällen återvänder vi till hotellet. Middag på hotellet.

Ti 25.9.

Frukost på hotellet. Vi besöker Delft, som är känt för sitt blåvita typiskt holländska
porslin,”Delftse Blauw”. Bussen kör till flygplatsen och lämnar av oss i god tid
innan flyget. Finnair-flyget avgår kl 18.50 och landar i Helsingfors kl 22.10.
Anslutningsflyg eller hotellövernattning på Bonus Inn enligt behov. Bussen kör till
Österbotten följande morgon, lunchpaus på vägen.
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RESANS PRIS:

1420€/person (förutsätter minst 30 resenärer)

I PRISET INGÅR:

Busstransport enligt programmet
Båtresa Åbo-Stockholm med Silja Line i 2-personers hytter
Buffémiddag ombord på Baltic Princess
Frukost på Scandic Prince Philip
Båtresa Göteborg-Kiel med Stena Line i 2-personers hitter
Middag och frukost ombord på Stena Germanica
Trerätters lunch på De Vliegende Hollander
Färja Den Helder-Texel
Inkvartering på De Lindeboom i dubbelrum inkl halvpension
Guidning på Texel enligt programmet
Inkvartering på Ibis Centre Stopera i dubbelrum inkl halvpension
Guidning i Amsterdam enligt programmet
2 x middag i Amsterdam
Guidning i Zaanse Schans och Volendam enligt programmet
Reseledarens tjänster
Chaufförens tjänster
Flyg Amsterdam – Helsingfors med Finnair
Hotellövernattning i Helsingfors
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TILL EXTRA KOSTNAD:

Inträdesbiljetter till sevärdheter eller museum
Transport som avviker från programmet, ex. anslutningsflyg
Måltider som inte ingår i programmet

ANMÄLNING OCH MER INFO:
Karleby Resebyrå Ab
Tel +358 (06) 8238 300
myynti@kokkolanmatkatoimisto.fi
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