
Holland 6 dagar 
 
Dag 1. Vi kör söderut via E4:an mot Helsingborg 
där vi tar färjan över till Danmark. Vi fortsätter vidare 
ner till nästa färja mellan Rödby - Puttgarden. Vi har 
nu ca 15 mil kvar till vårt övernattningshotell i 
Ahrensburg där vi äter gemensam middag. Ca 80 mil 
 
Dag 2. Efter frukost kör vi mot Bremen för 
vidare färd in i Holland. Resan går vidare mot 
Nordsjövallen, byggdes redan 1932, som är 32km 
lång. Vi stannar för ett kaffestopp där man kan 
beundra utsikten. Vi kör vidare mot Hollands 
huvudstad Haag och vårt Hotell för kommande tre 
nätter. Ca 52 mil 
 
Dag 3. Den här dagen åker vi på en guidad 
stadstur. Vi besöker bl.a. Panorama Mesdag som är en 
fantastisk upplevelse. 
  
Dag 4. Efter frukost besöker vi blomsterparken 
Keukenhof, ännu en fantastisk upplevelse. På 
eftermiddagen tar vi en båt-tur på Amsterdams 
kanaler där vi får se stadens fina arkitektur. 
  
Dag 5. Nu startar vår hemresa. Övernattning 
sker i Bad Oldesloe, Tyskland. Ca 54 mil 
 
Dag 6. Vi åker nu mot Puttgarden och vidare 
genom Danmark. Om tiden räcker till så stannar vi en 
snabbis för lite shopping. Norrköping når vi framåt 
kvällen. Ca 78 mil 
 
Valuta: Euro 

Faktarutan: 

15-20 april 
- 2023 

 
 
Pris: 8295  kr/pers  
Enkelrumstillägg: +2090 kr 
 
 
I priset ingår: 
Bussresa 
Reseledare 
Frukost dag 2-6 
Middag dag 1-5 
Lokalguide Haag 
Entré Panorama Mesdag & Keukenhof 
Kanaltur Amsterdam       
Vägskatter samt färja  
 
Avgångstider: 
Norrköping RC Hpl C2  05.30 
    
 
Sista anmälningsdag: 1 Mars  
 
Med reservation för eventuella      
prishöjningar 
 
Vid avbokning 15-30 dagar före avresan 
skall resenären erlägga 15 % av hela re-
sans pris. Vid avbokning 1-14 dagar före 
avresan skall resenären erlägga 50 % av 
hela resans pris. Sker avbokningen inom 
24 timmar före avresan skall resenären 
betala hela resans pris. Vid resor som in-
nehåller evenemang (teater, musik etc.) 
återbetalas EJ kostnad för biljett  
 
Bokning görs till Bussbolaget Öster-
götland, med fördel via mail! 

Vi önskar en trevlig upplevelse med Bussbolaget Östergötland 

011-23 91 00 
info@busso.se  
www.busso.se 


