HOLLAND
Turteam: Aud og Johan Halsne

9 - 16. mai

Sykkeltur om dagen og cruise om natten.
Oppdag Nederland på en ny måte på denne innholdsrike 8-dagers
turen med sykkel og båt.

Sykkel og kanalcruise Holland
Sykkeltur om dagen og cruise om natten.
Oppdag Nederland på en ny måte på denne
innholdsrike 8-dagers turen med sykkel og båt.
Godt utbygde sykkelveier og flotte brede kanaler
garanterer deg en uforglemmelig ferie. Om dagene sykler
du sammen med gruppen, eller på egenhånd om du ønsker
det, gjennom de flotte landskapene som har blitt foreviget
av Rembrandt og Van Gogh. Om ettermiddagene går vi om
bord i vårt flytende hotell igjen. Dersom du ikke ønsker å
sykle alle etappene er det fullt mulig å bli igjen om bord og
heller nyte turen fra soldekket på båten.
Vi skal oppholde oss i hjertet av Nederland i Syd-Holland.
Dett området har store kontraster da store byer og urørt
natur ligger tett sammen. Kanalene gjør det mulig å oppleve
det flotte landskapet og de kulturelle og historiske
høydepunktene i denne provinsen på en unik måte.

Sykler: Alle får hver sin sykkel tilpasset etter høyde,
som de har på hele turen. Denne blir utlevert om
morgenen av mannskapet og så leverer vi dem inn igjen
om ettermiddagen så den er klar igjen til neste dag.
(El-sykkel på forespørsel)

Reise: Vi flyr fra ulike flyplasser i Norge direkte til og fra
Amsterdam. Felles transport fra flyplassen til og fra båten.

Måltider: Frokost og middag spiser vi felles på båten.
På sykkeldagene får vi med nistepakker som vi spiser i det
fri. De som blir igjen på båten får servert en enkel lunsj.

Båt: Vi sjekker inn på båten vår; MS Sir Winston i
Amsterdam. Her skal vi bo de neste 7 nettene.
MS Sir Winston er en koselig elvebåt med plass til 68
passasjerer. Der er restaurant og soldekk med solstoler
og oppbevaringsplass til syklene. Alle lugarene er utvendige.
De er små men praktisk innredet med 2 seperate senger,
dusj, wc og tv.

Reiserute: Amsterdam – Zaandam – Utrecht – Gouda –
Rotterdam – Schoonhoven – Utrecht – Amsterdam.
Sykkeletapper: Daglige turer på ca 30-50 km.
Alle etappene er klassifiserte som enkle.

Velkommen med på en uforglemmelig tur!

Turpris fra Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand,
Ålesund og Trondheim:
Kr 15.450
Andre avreisesteder på forespørsel.

Tillegg for lugar på øvre dekk:
Tillegg for enkeltlugar:

kr1200 per person
kr 3200

Vi tar forbehold om endringer i program og pris.

Turen bestilles på plussreiser.no
eller på telefon 70 17 90 00

PRISEN INKLUDERER:
• Fly Norge – Amsterdam t/r
• Transfer flyplass – båt t/r
• 7 netters cruise i utvendig lugar på hoveddekk
(tillegg for andre lugarkategorier)
• Helpensjon (frokost, middag og lunsjpakker) fra
middag 1.dag til og med frokost 8.dag
• Leie av sykkel
• Informasjonshefte med sykkelkart (1 per lugar)

IKKE INKLUDERT:
•
•
•
•
•
•

Valgfrie utflukter
Drikke til maten
Tips
Sykkelhjelm
Lugar på øvre dekk
El-sykkel

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00

