
Blomstringstur til 

Holland
Turteam:

Ingebjørg Berstad Torp
Torgeir Lauvås

Svein Bjarne Aase

Bugnende jorder med tulipaner, 
blomsterparken Keukenhof, 
Amsterdam med kanaltur og Anne Frank-
huset. Bli med til Holland midt i høysesongen 
for vårblomstringen.

14. - 20. april 2023



Dag 1
Fredag 14. april
Stord – Haugesund – Stavanger – 
Kristiansand / Oslo - Kristiansand
Bussen starter på Stord, Leirvik 
kl 06.50, og kjører via Aksdal 
kl 07.35, Mjåsund kl 07.45, 
Stavanger kl 09.25, Sandnes kl 
09.50, Bue 10.20, Kristiansand 
14.30. 
Bergen: For å nå frem til 
Kristiansand i tide til båten så er 
det ikke avreise fra Bergen denne 
morgenen. Vi tilbyr overnatting 
på Stord fra dagen i forveien. Ta 
kontakt for tilpasset reiseopplegg og 
pris fra Bergen til Stord.

Oslo - Kristiansand
Avreise med tog fra Oslo kl 09.25, 
ankomst Kristiansand kl 14.00.

I Kristiansand samles gruppen 
og det er båtavgang kl 15.30 
med Holland Norway Lines fra 
Kristiansand til Eemshaven i 
Nederland. Middagsbuffet om 
bord. Overnatting i utvendige 
lugarer.

Blomsterparken Keukenhof

TURTEAM

Ingebjørg Berstad Torp
Torgeir Lauvås
Svein Bjarne Aase

7 DAGERS TUR
Avreise fra: Stord, Haugesund, 
Stavanger, Sandnes, 
Kristiansand og Oslo (andre 
påstigningssted etter avtale) 
Mulig med tilslutning fra 
Bergen, Møre og Trøndelag

Bugnende jorder 
med tulipaner, 
blomsterparken 
Keukenhof, Amsterdam 
med kanaltur og 
Anne Frank-huset. 
Bli med til Holland 
midt i høysesongen for 
vårblomstringen.

Dag 2 
Lørdag 15. april
Eemshaven - Amsterdam

Vi legger til kai i Eemshaven 
kl 10.00. Vi kjører forbi 
universitetsbyen Groningen, og 
etter en svipptur gjennom Sneek, 
kommer vi ut på det imponerende 
Afsluitdijk. Lunsjstopp i den 
særpregede fiskerlandsbyen 
Volendam. Siste etappe går mot 
Amsterdam hvor vi skal bo i tre 
netter utenfor byen på Park Inn 
by Radisson Amsterdam Airport 
Schiphol.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

Dag 3 - 4
Søndag 16. og 
Mandag 17. april
Holland
Søndag starter vi med besøk i den 
imponerende blomsterparken 
Keukenhof. Her skal vi rusle rundt 
hele formiddagen. Etter lunsj går 
turen til Den Haag hvor vi blant 
annet får se Mesdags berømte 
rundmaleri. 
Mandag legger vi turen til 
Amsterdam. Vi starter tidlig fra 
hotellet og besøker først Anne 
Frank-huset. Kanaltur i Amsterdam 
sentrum står også på programmet 
denne dagen. 

Dag 5
Tirsdag 18. april 
Amsterdam - Hamburg
Oppholdet i Holland er over for 
denne gang. Vi kjører via Osnabrück 
forbi Hamburg og videre et stykke 
nord for byen hvor vi skal bo denne 
natten. Turavslutning og middag på 

hotellet om kvelden.

Dag 6 
Onsdag 19. april
Hamburg - Kiel
Etter en rolig frokost, kjører vi de få 
milene til Kiel. Avgang med Color 
Line sin cruiseferje kl 14.00. Stor 
middagsbuffet bord.

Dag 7
Torsdag 20. april
Hjemkjøring fra Oslo
Frokosten spiser vi under 
innseilingen til Oslo. Vi legger 
til kai kl 10.00. Vi kjører til 
sentralbanestasjonen og her tar 
vi farvel med gjester som hadde 
avreise fra Oslo og Bergen. 
Turen går sørover langs E18 
gjennom Vestfold og Telemark 
til Kristiansand. I Lyngdal blir 
det middagsstopp (inkludert 
for gjester med avstigning etter 
Lyngdal) før vi fortsetter til 
Stavanger, Haugesund og Stord.

Tog til Bergen: Gjester fra Bergen blir 
kjørt til Sentralbanestasjonen. Turen 
fra Oslo til Bergen går med tog over 
fjellet.  



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

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund

TURPRIS FRA: 
Kr 15.550

Stord:   15.750
Haugesund:  15.750 
Stavanger:   15.750 
Kristiansand:  15.550 
Oslo:    15.550 

Tillegg for enkelt- rom og lugar : kr 2.700

PRISEN INKLUDERER:
• 6 overnattinger i dobbeltrom / lugar m/ dusj og wc.
• 7 middager (fra Oslo, Agder, Vestfold og Telemark 

6 middager)
• 6 frokoster 
• Inngangspenger i pakt med turprogrammet
• Ferjebilletter
• Kaffe og småkaker når vi raster

IKKE INKLUDERT:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Forsikringer

Delft porselen

Rotterdam gamle havn

Vi er medlem av Reisegarantifondet og Norsk Reiselivsforum.

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

FORBEHOLD OG MERKNADER
• Vi tar forbehold om endringer i program og pris.
• Plussreiser kan avlyse turen dersom det blir for få påmeldte. Dette bestemmes senest 5uker før avreise.
• Turprisen er regnet ut fra dagens priser og vi tar forbehold om uforutsette avgiftsforhøyelser, nye skatter, prisøkning på drivstoff eller 

lignende.

PÅMELDING


