
HOLLAND 67

 5 DAGE FRA 3.595

Holland i blomst – Putten 
Millioner af farvestrålende blomster byder velkommen
I det sydvestlige Holland ligger 
den hyggelige by Putten, som 
er vores base på denne forårs-
tur til blomsterrige Holland. 
Herfra skal vi bl.a. opleve den 
imponerende blomsterauktion i 
Alsmeer og nyde den hyggelige 
kanalby Amsterdam. Vi skal 
naturligvis også besøge den 
uforglemmelige blomsterpark 
Keukenhof, der hvert år byder 
på nye farvestrålende blom-
sterudsmykninger samt besøge 
et hollandsk osteri og naturlig-
vis smage de nok så berømte 
oste. Hotel midt i charmerende 
Putten og nær Amsterdam

PUTTEN
Putten er en mellemstor by i regionen 
Gelderland med ca. 20.000 indbyggere. 
I byen finder man en række butikker og 
restauranter. Putten spillede under 
2. Verdenskrig en vigtig rolle, og ved 
byens kirke finder man et krigsmonu-
ment for de faldne soldater. 

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

UDFLUGTER
Blomsterauktion – Osteri – Putten 
– halvdagstur
Vi begynder tidligt på dagen med et be-
søg på verdens største blomsterauktion 
i Aalsmeer. Flere millioner blomster 

passerer hver dag gennem disse enor-
me auktionshaller. Efterfølgende skal 
vi opleve et typisk hollandsk landbrug, 
hvor vi kommer tæt på køerne og 
staldene og ser produktion af ost samt 
håndværket at fremstille træsko. Der 
bliver mulighed for smagsprøver og for 
at købe ost. Efter besøget kører vi retur 
til Putten og får tid til at udforske den 
hyggelige by.

Amsterdam – Nordeuropas 
Venedig – heldagstur
I dag går turen til den smukke og spænd- 
ende 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. Hjemkørsel fra Amsterdam 
via den 30 km lange Markerwaarddijk 
over Ijssel-søen.

Neues Waterweg – Keukenhof 
– heldagstur
Dagens første besøg er ved verdens 
mest unikke stormflodssikringsanlæg 
vest for Rotterdam. På begge sider 
af Neues Waterweg har man bygget 
et kolossalt betonfundament med en 
stålarm på 238 meter. Ved storm-
flodsvarsel køres to stålarme mod 
hinanden og lukker mod Nordsøen. Vi 
fortsætter herefter nordpå til verdens 
største blomsterpark Keukenhof. Der 
bliver tid til at nyde det pragtfulde 
farveorgie med tusindvis af tulipaner 
og andre forårsblomster samt lejlighed 
til at købe blomsterløg.

HJEMREJSE
Indkøbspause ved Otto Duborg og 
frokostbuffet i Rødekro.

Hotel Hof Van Putten ligger i den 
hyggelige by Putten, ca. 50 km 
nordøst for Amsterdam. Hotellet 

er centralt placeret med butikker 
og grønne områder i umiddelbar 
nærhed. Hotellet råder over restau-
rant, bar, elevator i hovedbygning og 
wellness-afdeling bl.a. med sauna og 
solarium. Hotellet har 113 forskelligt 
indrettede værelser beliggende i 3 
forskellige bygninger. Værelserne er 
indrettet med bad og toilet, telefon, 
safeboks, Wi-Fi og TV. Forplejningen 
er med buffet om morgenen og 
3-retters menu eller buffet om 
aftenen. www.hofvanputten.nl

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

28. marts 4E 3.595
1. april 4E 3.695
5. april 4E 3.695
9. april 4E 3.795

13. april 4E 3.795
17. april 4E 3.895
21. april 4E 3.895
25. april 4E 3.895
29. april 4E 3.795

3. maj 4E 3.795
Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 480

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

ENTRÉER Keukenhof ca. EUR 19. Amsterdam 
kanalrundfart ca. EUR 10,50. Osteri ca. EUR 7. 
Blomsterauktion ca. EUR 6,50.

EURO (EUR)

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/PUTBesøg i verdens største blomsterpark, Keukenhof


