
Europaplads 16, 1. sal  - 8000 Aarhus C 
  Tlf. 86 39 43 66  - Info@rejseriet.dk   

       Rejsefakta: 
 
Pris:      Kr.  5.299,- 
Enkeltværelsestillæg:  Kr.    950,- 

Indkvartering: 
Fletchers Badhotel Callantsoog 
1759 Callantsoog 
Fletcher Badhotel ligger tæt ved vandet 
og har en dejlig overdækket terrasse og 
hyggelig restaurant. Værelserne er fine 
værelser og nogle har udsigt. Alle værel-
ser har eget bad/toilet, TV og telefon. 
Der er gratis pool på hotellet, så husk 
badetøj! 

 

 
 

Tilmelding tidligst fra 14. januar 2022,  
dog senest d. 24. marts 2022  

(Tilmelding sker efter ”først til mølle”-princippet) 

Tilmelding skal ske til: phs.hedensted.dk 

Prisen inkluderer: 

• Buskaffe og rundstykke  

• Bustur i 5 dage 

• 5 nætter på hotel inkl. halvpension  

• Håndmadder til frokost dag 1 

• Entré til Enkhuizen 

 

• Entré til Keukenhof 

• Udflugt til Amsterdam 

• Kanalrundfart i Amsterdam 

• Frokost dag 5 

• Dansk rejseleder 

 

Rejseriet arrangerer end dejlig  
5 dages tur til Holland for 

Pensionisthøjskolen Hedensted Kommune 
d. 25. - 29 april 2022 



1. dag 
Turen går sydover mod den hollandske grænse og videre gennem det nord-
hollandske landbrugsland, inden vi når ud på den ca. 30 km lange 
Zuiderseedæmning, som blev bygget i forbindelse med de store landindvin-
dinger. Pause på dæmningen til at tage dette fantastiske bygningsværk i øje-
syn. Vi har frokost med i bussen, som vi spiser på et passende tidspunkt. Vi 
når frem til vort hotel til lidt sen aftensmad. 
 
2. dag 
I dag besøger vi byen Enkhuizen og det store friluftsmuseum, som fortæller 
levende om livet i Holland gennem tiderne. Her findes forretninger, vindmøl-
le, fiskerøgeri, kanaler, landbrug m.m. Der bliver en pause med god tid til at 
kigge sig omkring og spise frokost på egen hånd. Et spændende møde med 
Holland, skruet 100 år tilbage i tiden. Herefter fortsætter vi til den charme-
rende by Hoorn. På gåturen ser vi de mange charmerende huse og via et par 
karakteristiske broer når vi havnen. Den maritime fortid fornemmes stærkt. 
En af byens store sønner var Willem van Schouten, den første til at nå Syd-
amerikas sydligste punkt. Han navngav Kap Horn efter sin hjemby. Aftenens 
middag nydes på hotellet. 
 
3. dag  
Efter en tidlig morgenmad kører vi sydpå. Ad idylliske småveje når vi frem til 
Hollands største forårsattraktion - blomsterparken Keukenhof. Det er i dag 
Europas flotteste blomsterudstilling. Fra hele Holland bringer gartnerier og 
planteavlere deres fineste blomsterløg til haven, i alt over syv millioner. Ha-
ven breder sig over 32 hektarer, og her er utallige drivhuse, blomsterbede og 
hele alléer med blomster. Keukenhof har kun åbent i syv uger, og bedre rekla-
me for Holland findes næsten ikke. Allerede ved indgangen bliver man beta-
get af farvepagten i parken - det er som at træde ind i en eventyrverden. Fro-
kost i haven vil være på egen hånd. 
Efter en dag i haven kører vi hjem til  hotellet igen. 
 

4. dag 
I dag besøger vi Amsterdam, som er en af Europas smukkeste byer. Selvom 
Amsterdam er en storby, så bidrager kanalerne og cyklerne til, at centrum er 
en lille oase i storbyens larm. Byen bærer præg af, at Holland sad på 60% af 
verdenshandelen i 1600 tallet, for med handelsindtægterne fulgte den pran-
gende arkitektur, og kunstens centrum flyttede fra Firenze og Venedig til Hol-
land. 
Vi skal på byrundtur, hvor vi kommer forbi de mest kendte seværdigheder, 
bl.a. kongeslottet, museerne, Dam-pladsen med frihedsmonumentet, det 
gamle jødiske centrum Waterlooplein m.m. 
Vi skal selvfølgelig også på kanalrundfart. Fra søsiden får man nemlig det al-
lerbedste indtryk af Amsterdam og kan beundre de mange karakteristiske 
huse, som ligger med gavlen ud til kanalerne. Der bliver god tid til at opleve 
Amsterdam, samt spise frokost på egen hånd, inden vi vender tilbage til ho-
tellet. 
 
5. dag 
Efter tidlig morgenmad går turen nordpå, og ved middagstid holder vi ind og 
spiser fællesfrokost. Vi fortsætter gennem Nordtyskland, og ved grænsen bli-
ver der mulighed for indkøbspause. 
Hjemkomst ud på aftenen. 


