
 

 

 
Våren i Holland innebär 
fantastiska fält med lökväxter 
i full blomning och Hollands 
stora BLOMSTERKARNEVAL - 
en två kilometer lång kortege 
med mer än fyrtio 

blomstersmyckade ekipage. Holland kan med rätta 
kallas Västeuropas blomsterland nummer ett med 
klimat och odlingsförhållanden gynnsamma för 
produktion av blommor och lökväxter. De första 
tulpanerna kom hit på 1500–1600-talen från Asien 
via Turkiet och genom åren har skickliga odlare 
förädlat växterna och skapat oförglömliga 
upplevelser av naturens och blommornas mångfald 
och färger. På våren står lökväxterna i full blomning 
och skapar färgrika, blommande fält omgivna av små 
kanaler och väderkvarnar. Resan tar Dig över 
nordsjövallen AFSLUITDIJK, vi gör båttur på 
AMSTERDAMS KANALER, besöker KEUKENHOF den 
fantastiska parken och gör lunchuppehåll i fiskebyn 
VOLENDAM kombinerat med besök på ALIDA HOEVE 
som visar oss sin ost- och träsko-tillverkning.  
Vi övernattar på hotell i Nordtyskland på ut- och 
återresan och stannar tre nätter på högklassiga van 
der Valk Hotel**** i Almere nära våra besöksmål. 
 

TORSDAG 20 april 

Lunch 
Avresa från påstigningsorten på morgonen. Vi reser via 
Askersund, Motala och passerar Vadsten innan vi kommer 
fram till restaurang Vätterleden, där vi gör uppehåll för 
lunch. Vidare söderut via Helsingborg-Helsingör till 
Danmark.  Färja från Danmark till Tyskland. Vidare till 
Lübeck och övernattning på hotell Lübeckerhof. 

FREDAG 21 april 

Frukost och middag 
Avresa 08.00. Vi lämnar Lübeck och reser genom västerut 
genom Nordtyskland förbi Hamburg till Bremen. Snart är vi 
i den gamla hansestaden BREMEN. Här gör vi uppehåll för 
lunch och tar en promenad genom den vackra historiska 
stadskärnan. Vidare västerut förbi Oldenburg. Snart 
passeras gränsen och de första kanalerna, väderkvarnarna 
och typiska holländska broarna blir synliga. Vi passerar den 
imponerande ”nordsjövallen” - AFSLUITDIJK med Nordsjön 
på ena sidan och sötvattensjön Ijsselmeer på den andra. 
Kort uppehåll mitt på vallen vid minnesmärket över dess 
byggande. 

Zuiderzeevallen 32 km. Planer på att bygga en vall som 
skydd mot havet fanns redan på 1600-talet och flera  
olika förslag lades fram under årens lopp. Den stora 
översvämningen 1916 fick dock den holländska regeringen 
att besluta sig för att genomföra det stora projektet. 
Vallen började byggas 1927 och 1932 stod allt klart.  
Fortsatt färd genom det holländska POLDER-LANDSKAPET 
dvs bördiga odlingsområden som skapats genom stora 
invallningar och torrläggningar. 
Omkr. 18.00 ank.  till hotellet.  (450 km) 

LÖRDAG 22 april 

Frukost och middag 
Tidig avresa från vårt hotell. Idag är det viktigt att ”vara på 
plats” tidigt, så att vi får en bra plats varifrån vi kan se 
RESANS HÖJDPUNKT – DET STORA BLOMSTERTÅGET 
”BLOEMENCORSO” En drygt två kilometer lång kortege av 
mer än fyrtio blomstersmyckade ekipage passerar. Ett 
minne för livet – glöm inte kameran!  
Vi fortsätter därefter för lunchuppehåll till den lilla 
fiskebyn VOLENDAM. Dagen avslutas med ett besök hos 
ost- och träskotillverkare ALIDA HOEVE. (120 km) 

SÖNDAG 23 april 

Frukost och middag 
Avresa 08.30. Vår i Holland betyder TULPANER, KROKUS 
och NARCISSER. Vi kör genom de stora blomsterfälten till 
den stora KEUKENHOFPARKEN. Här finns miljontals 
blommor, blommande träd och buskar. Tulpanerna kom 
till Holland från Asiens inre via Turkiet. Tulpanodlingen 
skapade på 1600-talet enorma förväntningar i Holland, 
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som ledde till ekonomiska spekulationer, vilka i många fall 
slutade i ekonomisk ruin. Tillfälle till lunch. 
På eftermiddagen gör vi en BÅTTUR på AMSTERDAMS 
KANALER. Under kanalturen berättas om stadens historia 
och sevärdheter. Amsterdam var på 1600-talet världens 
ekonomiska centrum med en betydelsefull hamn. Vid 
kanalerna kan vi än idag se dessa vackra hus, som 
påminner oss om stadens storhet. Amsterdam ligger vid 
floden Amstel, vilken gett staden dess namn. (110 km)  

MÅNDAG 24 april 

Frukost och middag   
Avresa 08.00. Vi lämnar ”blomsterlandet” och reser 
österut mot Tyskland.  Landskapet ändrar karaktär och 
stora grönskande jordbruksområden breder ut sig. 
Lunchuppehåll efter vägen. Vidare färd förbi Hamburg. 
Elbe passeras före ankomst till vårt hotell. (440 km) 

TISDAG 25 april 

Frukost och lunch. 
Avresa 08.00. Färja Puttgarden-Rödby och Helsingör- 
Helsingborg. Matuppehåll efter vägen. Resan fortsätter via 
Vadstena, Motala mot hemorten, dit vi anländer på kvällen 
efter en resa till Europas Blomsterland” nummer ett! 

 

 
BETALNINGSVILLKOR: Faktura utsändes av 

Resaren AB.  Full betalning till Resaren AB senast 5 april 
Minimiantal för resans genomförande: 30 betalande resenärer 
Arrangör enl. Paketreselagen/lagen om Resegarantier är  

RESAREN AB, (Org.-nr 559057–8729) 

 Mandelblomsgatan 4, 74536 Enköping.   Företaget är godkänt för F-skatt 

Anmälan till SPF Örebro Distrikt 
Tel. 019-611 30 55 

E-post. info@spforebrodistriktet.se 

Våra hotell:  

natt 1:  Gulden Tulip Lübeckerhof*** 
Ahrensböcker Str. 4–8, D-23 617 Stockelsdorf 
Tel +49 40 7 25 95 0 
Antal rum: 113 - med dusch, toalett, TV. Våningar: 4. 
Hiss: ja. Läge på orten:  lokal trafik, förort till Lübeck. 

Var bedömning: god mellanklass - ✔✔✔✔ 

 
 
 
 
 
 
 

natt 2-4: Van der Valk Hotel Almere**** 

Veluwezoom 45, NL-1327AK Almere**** 
Tel +31 36 8000800 
Antal rum: 172 - med bad/dusch, wc, TV. Våningar: 5. 
Hiss: ja. Lage på orten: södra stadsdelarna av Almere. 

Var bedömning: mycket hög klass - ✔✔✔✔✔(bild ovan!) 

 

natt 5:  Tryp by Wyndham Bad Bramstedt*** 
Am Köhlerhof 4 · D-24576 Bad Bramstedt 
Tel +49 4192 5050 
Antal rum: 134 - med dusch, toalett, TV. Våningar: 12. 
Hiss: ja. Läge på orten: lugnt läge i södra Bad Bramstedt 

Vår bedömning: god mellanklass - ✔✔✔✔ 

Pass: 

Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. 

Färdledare för resan planeras bli: 

Lars Malmström  

Avresa:   torsdag 20 april   Resdagar:       6 

Pris: 9 170: - inklusive 

• resa i helturistbuss från påstigningsort 
• fem övernattningar i 2-b rum m d/wc 
• fem frukostar och fyra middagar 
• två luncher – utresa resp återresa 
• träsko – o. osttillverkaren ALIDA HOEVE o. fiskebyn VOLENDAM 
• BLOMSTERKARNEVALEN   
• Blomsterparken KEUKENHOF, Lisse,  
• KANALTUR i AMSTERDAM. 
• samtliga utflykter och entréer enligt program 
• busskaffe med bröd i samband med pauser 
• färjekostnader och vägskatter • reseledares tjänster 

Frivilliga tillägg: 

Enkelrum  2 750 kr 
Reservation av plats i buss 200 kr 

 

 

 Information om resan:   
   SPF / Lotta Gustafsson   

070-246 53 97 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN6740x16736433888382368908&id=YN6740x16736433888382368908&q=Tryp+by+Wyndham+Bad+Bramstedt&name=Tryp+by+Wyndham+Bad+Bramstedt&cp=53.9125862121582%7e9.883329391479492&ppois=53.9125862121582_9.883329391479492_Tryp+by+Wyndham+Bad+Bramstedt
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ae68b0af9769e764JmltdHM9MTY2OTU5MzYwMCZpZ3VpZD0zM2VhMTgyYy1iMDllLTZmMzktMWFmYy0wYTRkYjFiNjZlMGEmaW5zaWQ9NTQ4NQ&ptn=3&hsh=3&fclid=33ea182c-b09e-6f39-1afc-0a4db1b66e0a&psq=hotel+wyndham+bad+bramstedt&u=a1dGVsOis0OTQxOTI1MDUw&ntb=1

