Fredag 27.september 2019 – 4 dager

Amsterdam

Møt våren i kanalenes by

Amsterdams tidligste historie kan spores til et
tidspunkt på 1200-tallet hvor det var et mindre
fiskerisamfunn ved elven Amstels bredder. Her
finner vi alt fra kanaler til verdenskjente museum
og historiske severdigheter. Amsterdam er blant
de mest romantiske og vakreste byer i Europa og
har alle fordelene en storby tilbyr, og har takket
være kanalene lite biltrafikk.
På vårparten foregår det også mye i Amsterdam
og områdene rundt, og den store blomsterparken
Keukenhof er vel verdt et besøk i denne
blomstringstiden.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – fredag 27.september: Avreisedag
Vi møtes på Værnes klokken 4.00 for innsjekk og flyr direkte til Amsterdam kl. 6.00.
Vi ankommer Schiphol kl. 8.15 og derfra blir det felles transfer til hotellet vårt som ligger
sentralt plassert nært de fleste fasiliteter. Etter innsjekk står reiseleder klar i resepsjonen til
avtalt tid og tar med de som ønsker på en liten rundtur i nærområdet for å gjøre oss bedre
kjent. Til kvelden møtes vi i resepsjonene for felles avgang til middag.
Dag 2 – lørdag 28.september: Byvandring og kanaltur
Dagen starter med en god frokost. Kl. 10:00 står reiseleder klar for å ta med gruppa til
Downtown Amsterdam. Etter lunsjtider kan de som ønsker være med på kanaltur med båt.
En flott måte å få sett mer av byen! Ettermiddagen er disponibel og det er ingen felles
middag, men reiseleder har forslag til restauranter i nærområdet.

Dag 3 – søndag 29.september: Utflukt til Volendam og Marken
I dag er det utflukt og vi reiser litt ut i det Hollandske landskapet og besøker de sjarmerende
fiskerlandsbyene i Volendam og Marken. Vi får også se de berømte Zaanse Scans
vindmøllene før vi returnerer til storbyen. Til kvelden møtes vi for avgang til felles middag.
Dag 4 – mandag 30.september: Disponibel dag / Hjemreisedag
Vi sjekker ut av hotellet før klokken 11.00, men kan lagre bagasjen fram til avreise. Vi har
dagen disponibel fram til avreise mot flyplassen klokken 18.30. Avreise fra Schiphol lufthavn
kl. 20.45 og vi regner med å være på Værnes kl. 22.50

Grunnpris
Depositum
Enkeltromstillegg

kr.10.000,kr. 1.500,kr. 1.500,-

Inkludert i grunnpris:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Direktefly fra Trondheim– Schiphol t/r
1 bagasje á 23 kg + håndbagasje t/r
All transfer iht programmet
Skatter og avgifter
3 netter i dobbeltrom
3 frokost
2 middag
Byvandring
Kanaltur med båt
Utflukt med buss
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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Sunnlandsvegen 2
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