
 

Program 

Dag 1 Søndag 23.april 
Avgang fra Vestfold - Telemark til Kristiansand. Innsjekk kl. 14.00 på 
Holland - Norway Lines med avgang kl. 15.30 til Eemshaven. 
Om bord kan vi nyte utseilingen fra Kristiansand og har tid til å hygge oss 
om bord. Overnatting i 2-sengs innvendige lugarer. 
Vi møtes til felles middag i Grande Buffet restauranten kl. 18.30. 
Etter middagen er det flere trivelige plasser og hygge seg. 

 
 

                                                                                                                                                         
                  Tone og Leif Stjernholm Bryn 
 
 

  Dag 2 Mandag 24.april 
  Frokost buffet. Ankomst Eemehaven kl. 09.30 
Buss avgang til Giethoorn. Båttur i «Hollands Venezia» og litt 
egentid. Landsbyen Giethoorn er bygget på små øyer og forbundet 
med hverandre og fastland med 176 broer. Det lille stedet har årlig 
besøk av 1 million turister. 
Mulighet til å  ta en tur i et pannekakehus eller spise en 
lunsj et eller annet sted før vi fortsetter til vårt hotell i 
Haarlem. Vi bor på samme hotell i 4 netter. 
Felles middag. 
 

Dag 3 Tirsdag 25. april 
Frokost buffet på hotellet. En dag i Amsterdam med kanaltur, som er 
den beste og mest behagelige måte å oppleve Hollands hovedstad 
på. Egentid til å gå på oppdagelse, shopping eller spise kaker og nyte 
en kopp kaffe sammen med en Oude Genever. Trivelige smale gater 
langs kanalene og torv med yrende liv og hygge. Amsterdam har noe 
for enhver smak. 
Vi møtes til felles Rijsttafel! En spesiell mat-opplevelse inspirert av 
matskikker fra gamle kolonier! Man kan også selv velge annet sted å 
spise. Uansett hva man velger møtes vi til avtalt tid for å kjøre “hjem” til 
hotellet. 
 

 

 



 

Dag 4 Onsdag 26. april 
Frokost buffet på hotellet. Takket være Tone og Leif Stjernholm Bryn 
fra Bryns Blomster, får vi en spesiell dag med Leifs Hollandske venn, 
som er forhandler og produsent av blomsterløk. 
Han vil fortelle oss om produksjonen. I dag er det dagen til å lære om 
alt det vi ikke kan om tulipaner og andre flotte blomster. Ikke alle får 
en dag med 3 blomster eksperter, som kan avle løkene frem og 
oppbevare dem (uten å ta livet av dem som noen av oss andre) og 
en kjempedyktig dame, som lager de flotteste buketter og oppsatser. 
Herfra fortsetter vi turen til Kinderdijk, som står på Unescos  
verdensarv liste og har den mest berømte gruppe polder vindmøller. 
Vi kjører ad andre veie tilbake til Haarlem. 
Felles middag. 
 
Dag 5 Torsdag 27. april 
Frokost buffet på hotellet.   Dagen i dag er en helt spesiell dag i 
Holland. Det er Koningstag og feires nesten som vår 17.mai.Vi kjører 
til Blomsterparken Keukenhof. I den enorme parken plantes det hvert 
år millioner av blomsterløk og den er en av Hollands største 
attraksjoner. Her er blomster i alle farger og former rundt i hele 
parken mellom trær, langs gangstier og vann. 
Leif viser oss rundt i parken og vi får tid til å gå på egen hånd i eget 
tempo med tid til å stoppe opp, kanskje sette seg på en benk å nyte 
tilværelsen. 
Etterpå kjører vi tilbake til Haarlem, hvor vi kan være med å feire 
Hollands nye nasjonaldag. 

 
 
Dag 6 Fredag 28. april 
Frokost buffet på hotellet. Utsjekk og avgang mot Eemshaven. 
I Alkmaar tar vi en pause for å se litt på byens ostemarked.  
Videre fortsetter vi over Afsluitsdijk, som er et enormt anlegg for å 
sikre de bakenfor liggende områder mot havet. Via Groningen kjører 
vi den  siste biten i Holland. 
Innsjekk på Holland-Norway Lines kl. 14.00 og avgang til 
Kristiansand kl. 15.30. 
Tid til hygge og avslapping før vi spiser felles middags buffet. 
Lugarer som på utreisen. 
 

 
 
 
 

   
 
   
 
 



 

 Dag 7 Lørdag 29. april 
  
Frokost buffet på fergen. 
Ankomst Kristiansand kl. 09.30.  
Vi fortsetter til oppsamlings stedene. 

 
Opplysninger om nærmeste påstignings sted får du når 

påmeldingsfristen er ute. 
 
 
Grunnpris kr 12.650,- 
 
Inklusiv i prisen: 
Pr.person i dobbelt værelse og dobbelt innvendig lugar 
6 overnattinger, 2 på fergen og 4 på hotell i Comfort + i delt 
dobbeltværelse 
6 frokost buffet 
4 middager 
City tax 4 dager 
Entrèer/billetter: 
Kanaltur i Giethoorn 
Kanaltur i Amsterdam 
Keukenhof 
Kinderdijk 
Besøk hos løkprodusent 
Blomstereksperter fra Bryns Blomster på hele turen 
Alle utflukter 
Buss med sjåfør i 7dager inkl. alle avgifter  
Reiseleder på hele turen 
 
Tillegg for enkelt innvendig lugar (t/r) 750,- 
Tillegg for enkeltrom (for 4 netter) 3.530.- 
Tillegg for utvendig lugar betinget av ledig kapasitet 
 
Påmelding på mobil 90 41 51 99 eller på vårt kontaktskjema som ligger 
på www.europabussen.no , se fanen Europa og under fane Holland 
 
Påmeldingsfrist søndag 26.03. kl. 22.00 
 
Depositum kr 800,- betales senest 7 dager etter påmelding. 
Restbeløpet betales 20.03.  
eller hele beløpet samtidig ved påmelding etter 20.03. 
 
Forbehold for endringer i rekkefølgen på programmet. 
 
 

Europabussen AS  
+47 90415199   

www.europabussen.no 

 


