«All Inklusive» på 4-stjerners Premium-skip

Tulipan cruise i Holland
13. - 17. April 2023

PRIS PER PERSON I
DOBBEL-LUGAR
(min 12 deltagere)

NOK 11 775
Enkeltlugar tillegg:
Kr 2 950

TUREN INKLUDERER:
* all inklusiv - drinker
inkludert vann, vin, øl,
juice og kaffe servert av
båten under måltider om
bord, drikke serveres i
baren (unntatt champagne
og vin som står på vinlisten)
* fly tur/retur Oslo
* transfer fra/til flyplassen
og båten
* havneavgifter og skatter
* middag fra dag 1 til
frokost på dag
6 om bord på båten
* overnatting i dobbeltlugar
* underholdning om bord
* velkomstdrink
* galla kveld og -middag
* hjemsendelse forsikring
ved sykdom
* reiseledelse fra Travel
and Learn og engelsktalende guider på utflukter

«Vårens vakreste eventyr»
Bli med på et elvecruise i Nederland, med en snartur
innom Antwerpen i Belgia, akkurat når naturen nærmest
eksploderer av blomster og farger! Keukenhof parken er
i dag en av de mest besøkte attraksjonene i Nederland.
Hvert år blir det plantet nye blomsterbed basert på et
spesielt tema. Om lag sju millioner blomster pryder
parken. Den endeløse variasjonen av farger og arter er
virkelig enestående - her er over 700 tulipanarter utsilt.
Mer enn 30 ulike blomsterutstillinger vises på området.
Har du ikke opplevd dette så sett det høyt opp på din liste.
DAG 1 TORSDAG 13. APRIL

NORGE – BÜSSEL - ANTWERPEN

Vi flyr til Brussel fra Bergen, Oslo, Trondheim og Stavanger. Fra Brussel blir vi kjørt med
buss til kaien i Antwerpen hvor MS Lafayette venter. Antwerpen er Belgias nest største
by, og har på grunn av sin strategiske beliggenhet ved elven Schelde alltid vært en
viktig havneby. Vi får en orienteringstur til fots i byen sammen med vår skips-vert. Vi
sjekker inn og finner oss til rette i lugaren og om bord. Før middag er det velkomstdrink
med presentasjon av kapteinen og hans mannskap. Skipet ligger ved kai i Antwerpen
over natten. Ta gjerne en kveldstur i land om ønskelig.

DAG 2 FREDAG 14. APRIL

ANTWERPEN - ROTTERDAM

I løpet av de tidlige morgentimene forlater vi Belgia og er straks i Nederland. Ved
lunsjtid deler elven Beneden-Merwede seg i kanalen Noord og elven Oude Maas.
Dette «tre-elvs-krysset» er en av Nederlands mest trafikkerte vannveier. Nå seiler
skipet videre mot Rotterdam. Vi ankommer byen tidlig ettermiddag og her skal skipet
ligge til kai over natten. I kveld er det Kapteinen som inviterer til gallamiddag.

Tulipan cruise i Holland

All inclusive s 2

MS Lafayette er et hyggelig og elegant, førsteklasses skip, som
ble totalrenovert i 2014. Om bord er det restaurant, salong med
bar og dansegulv, resepsjon og stort soldekk. Det franske
familierederiet CroisiEurope er kjent for sitt gode franske
kjøkken. Drikkevarer er inkludert til måltidene og i baren. Alle
lugarene er 14 m² utvendige med bad med dusj, TV, minisafe
og aircondition. Det er enten en dobbeltseng eller to enkeltsenger som kan settes sammen til en dobbeltseng. Maks 82
passasjerer.
Øvre dekk: Alle lugarene er utvendige, med bad med dusj og
toalett, hårtørrer, TV, radio, minisafe og aircondition. Lugarene
har enten to enkeltsenger eller en smal dobbeltseng.
Lugarene på øvre dekk har store vinduer/fransk balkong.
Nedre dekk: Alle lugarene er utvendige, bad med dusj,
toalett, hårtørrer, TV, radio, minisafe og aircondition. Lugarene
har enten to enkeltsenger eller en smal dobbelt-seng.
Lugarene på nedre dekk har store panoramavinduer (kan
skyves til side/åpnes).

INKLUDERER IKKE
* tilslutnings fly fra Bergen
/Trondheim / Stavanger
* flyskatter på kr 1 562 (per 8.9.22)
* personlige forsikringer
* valgfrie utflukter – må
forhåndsbestilles
* personlige utgifter.
* Ekspedisjonsgebyr på kr 55
Et depositum på kr 5 000 forfaller
ved påmelding. Restinnbetaling
senest den 3 måneder før avgang.

DAG 3 LØRDAG 15. APRIL

ROTTERDAM – ANTWERPEN

Vi seiler til Utrecht denne morgenen. Vi skal på utflukt til Blomsterparken Keukenhof –
et av de absolutt største høydepunktene på turen. Keukenhof kalles Europas vakreste
vårhage og er kun åpen fra midten av mars til midten av mai. Parken dekker 335 mål
og byr på et blomstervell du knapt har sett maken til. Mer enn syv millioner tulipaner,
påskeliljer, hyasinter og andre blomster fyller parken med en overveldende fargeprakt
og blomsterduft. Vi vandrer forbi små dammer og ser blomstertepper med de vakreste
tulipaner. Retur til skipet for lunsj, mens det kaster loss og starter på cruisets første
etappe. Mens vi ser oss om i blomsterhavet seiler vårt skip videre til Amsterdam.

DAG 4 SØNDAG 16. APRIL

AMSTERDAM

Etter en tidlig lunsj er det utflukt i Amsterdam. Her ser vi flere av byens store
severdigheter, før vi går om bord på en av de lokale kanalbåtene. Vi tar en tur på en
times tid og opplever havnen, de trange kanalene og de mange vakre gavlhusene.

Avbestilles turen mer enn 130 dager
før avreisedato, kreves et gebyr på
kr 2 500; fra 130 dager og til 95
dager før avreisedato, kreves et
gebyr tilsvarende innbetalt
depositum; 95 dager og til 65 dager
før avreisedato, vil det kreves 50 %
av turprisen; 65 dager eller mindre
før avreisedato.

Intet besøk i Nederland er komplett uten at man har opplevd vindmøllebyen Zaanse
Schans som er et friluftsmuseum og huser en samling arbeidende vindmøller, trehus,
låger og butikker fra det 18. og 19. århundre. Alle disse bygningene ble hentet hit fra
1961 og brakte livet tilbake til denne mest velstående perioden i Zaan-regionen. Ved
ankomst i landsbyen tar guiden deg på en orienteringstur i landsbyen. Vi får også
besøkt fiskebyen Volendam, like nord for Amsterdam, hvor det blir byvandring og
besøk i et lokalt ysteri. Kvelden er fri til å utforske Amsterdam på egen hånd.

Travel and Learn er
Medlem av

Etter frokost sjekker vi ut og sier farvel til mannskapet. Transport med buss til
flyplassen. Flyreise fra Amsterdam på formiddagen til Bergen, Oslo 10.40-12.30,
Trondheim og Stavanger.

17.09.22 kgs

telefon 47 89 60 60

DAG 5 MANDAG 17. APRIL

AMSTERDAM

