
                                     

   Boreal Adventure, Treskeveien 5, 4043 Hafrsfjord, Tlf: 51820210 E-post: reiser@boreal.no                

 

Blomstringstur til Holland med Floriaden, 6 dager 
13 – 18 april 2022 

 

     
 

Dag 1 

Turbuss fra Boreal Adventure møter for avreise fra Byterminalen, Stavanger kl. 09.30 og Bystasjonen, 

Sandnes kl. 10.00. Vi ønskes velkommen av våre mannskaper Jane Edland og Gaute Espedal. Vi kjører 

til Kristiansand og sjekker inn på Holland Norway Lines sin Cruiseferge med avgang kl. 15.00 til 

Eemshaven i Nederland, vel om bord får vi tildelt våre lugarer. Middag og frokost om bord. 

 

Dag 2 - 4  

Ankomst Eemshaven, Holland. Frokost ombord før vi kjører de berømte dikene mot Nordsjøen. Vi 

legger turen innom ost og treskoverkstedet Alida Hove i Volendam, besøker Amsterdam før turen 

fortsetter til Babylon hotell i Den Haag. Her bor vi neste 3 netter, middag og frokost på hotellet. 

Daglige utflukter under oppholdet. I 2022 vil Floriaden arrangeres. Floriaden er ikke bare verdens 

ultimate blomsterutstilling – spredt over fem temasoner og enorme 66 hektar – det er også en feiring 

av klodens planter, grønnsaker, frukt og råvarer. Vi besøker også Keukenhof der vi beundrer millioner 

av tulipaner og andre blomster i full blomst. Se ulike arter ordnet i blomsterdekorasjoner på brede 

promenader, innsjøer og paviljonger.   

 

Dag 5 

Etter en god frokost sjekker vi ut og tar farvel, Vi kjører mot Bremen, Hamburg og Flensburg for 

Grensehandel før vi kjører inn i Danmark til vårt hotell.   

 

Dag 6 

Frokost og utsjekk. Turen går til Hirtshals med avgang SuperSpeed kl. 12:15, om bord har vi 

reserverte plasser i skipets bufferestaurant inkludert varme og kalde retter med dessert og fri drikke. 

 

Pris kr 11 490,- 

 

Prisen inkluderer: 

• Buss reisen med Gaute Espedal & Jane Edland, inkludert bom og veiavgifter  

• Utreise med Holland Norway Lines fra Kristiansand – Eemshaven, inkludert lugar, middag og 

frokost 

• Hjemreise med Colorline, Hirtshals – Kristiansand, inkludert lunsjbuffet med varme og kalde 

retter.  

• 3 netter på Babylon Hotell i Den Haag, inkludert halvpensjon  

• 1 natt i Jylland, inkludert halvpensjon 

• Inngang og omvisning i ost og treskoverkstedet Alida Hove i Volendam 

• Sightseeing i Amsterdam med lokalguide 

• Sightseeing i Den Haag md lokalguide 

• Inngang Floriaden 

• Inngang keukenhof 

Tillegg pr person: 

• Singelrom/singel lugar kr 2 000,-  

 

Bindende påmelding innen 1. mars til: 

Jane Edland: 924 33 491 eller Gaute Espedal: 916 00 599 

Hjertelig velkommen! 

mailto:reiser@boreal.no

