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Holland i blomst 
– Markelo

Blomstermarker 
i alle regnbuens 
farver 
I Holland kommer foråret tidligt. De uen-
delige blomstermarker forvandles til en 
malerpalette af farver, og i verdens største 
blomsterpark Keukenhof spirer mere end 
7 millioner planter. På denne rejse besøger 
vi bl.a. den historiske by Delft, der er kendt 
for porcelæn, Giethoorn der også kaldes 
for ”Hollands Venedig” og Orchideenhoeve 
med eksotiske fugle og planter i tusind-
vis. Vi tilbringer desuden en hel dag 
Amsterdam og besøger naturligvis også 
den fantastiske blomsterpark Keukenhof.

MARKELO
I den sydlige del af Overijssel, ikke langt fra den 
tyske grænse, finder man Markelo. Byen har ca. 
1.000 indbyggere samt et lille udvalg af butikker og 
restauranter. I området er der mulighed for gåture i 
naturskønne omgivelser. 

UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neumünster og 
ankomst til Markelo først på aftenen.

UDFLUGTER
Delft – Keukenhof heldagstur
Vi besøger den historiske by Delft, og det er som at 
rejse tilbage i tiden til 1500-1600-tallet. På en byrund-
tur ser vi bl.a. den smukke markedsplads med den 
gotiske kirke Niuewe Kerk og byens største seværdig-
hed Prinsenhof, som er et kloster fra 1400-tallet, der 
senere blev omdannet til kongelig residens. I Delft 
finder man også porcelænsfabrikken Royal Delft, som 
er Hollands pendant til vores Royal Copenhagen. Tid 
på egen hånd til at udforske byen. Herefter kører vi til 

verdens største blomsterpark Keukenhof. Her er et 
farveflor og en blomsterpragt, som er en sand fryd for 
øjet. Der bliver tid til at nyde det pragtfulde farveorgie 
med tusindvis af tulipaner og andre forårsblomster 
samt lejlighed til at købe blomsterløg.

Orchideenhoeve – Giethoorn heldagstur (kort)
Vi besøger Orchideenhoeve, der er et oplevelsescen-
ter på 25.000 m2 med et væld af tropiske planter, 
eksotiske fugle og ikke mindst orkideer i massevis. 
Herfra går turen til den hyggelige kanalby Giethoorn 
kaldet “Hollands Venedig”. Byen var i mange år bilfri, 
og den eneste måde man kunne transportere sig på 
var via de små både på kanalerne. Der bliver mulighed 
for en sejltur på kanalerne med pandekagebuffet 
ombord. På vej tilbage til Markelo kører vi gennem 
Staphorst og Rouveen, der er to meget specielle byer, 
og på turen ser vi den ene maleriske gård efter den 
anden. Landsbyerne er strengt religiøse (ortodoks 
calvinistiske) og her ser vi bevis for, at den hollandske 
træsko ikke kun er en souvenir, men rent faktisk 
benyttes som fodtøj den dag i dag.

Amsterdam – Nordeuropas Venedig 
– heldagstur
I dag går turen til den smukke og spændende by 
Amsterdam, ”Nordeuropas Venedig”. Her er skønne, 
gamle huse og over 400 broer, der binder byens 70 
øer sammen. På byrundturen i bus og til fods ser vi 
Rijksmuseet, kongeslottet, talrige typiske gavlhuse 
samt mange andre seværdigheder. Desuden bliver 
der tid til en spændende kanalrundfart og til at 
stifte bekendtskab med mange andre attraktioner. 
Rejselederen vil være behjælpelig med forslag og 
vejvisning.

HJEMREJSE
Indkøbspause ved Otto Duborg og frokostbuffet i 
Rødekro.

OM HOTELLET
Hotel Herikerberg er beliggende i et roligt område 
omgivet af flotte skove lige uden for Markelo. Hotellet 
er indrettet i et gammelt, engelsk stråtækt-palæ 
med flot, åben baghave og tilhørende møbleret 
terrasse. Hotellet råder bl.a. over elevator, en hyggelig 
bar og flot indrettet restaurant. Alle værelserne er 
nyistandsatte med bad og toilet, TV, telefon, hårtørrer 
og gratis Wi-Fi. Hotellets personale er meget ser-
vicemindet og gør alt for, at gæsterne føler sig godt 
tilpas. Forplejningen er utrolig god og består af en flot 
morgenbuffet og en lækker 3-retters aftenmenu eller 
aftenbuffet. www.hotelherikerberg.nl

 5 DAGE FRA 3.495

HOTEL MED 
SERVICE OG 

FORPLEJNING 
I TOP

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

7. april 4D 3.495
11. april 4D 3.595
15. april 4D 3.695
19. april 4D 3.695
23. april 4D 3.595
27. april 4D 3.595

1. maj 4D 3.595
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 740
Rabat for 3. person på værelse 300

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 4 overnatninger i Markelo
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer, kanalrundfart og sejltur
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Keukenhof ca. EUR 19. Amsterdam 
kanalrundfart ca. EUR 10,50. Orchideenhoeve ca. 
EUR 14. Sejltur i Giethorn inkl. pandekagebuffet 
ca. EUR 25.

VALUTA EURO (EUR)

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/MAR


