Holland
med blomsterparaden 18-23/4

utan blomsterparaden 26/4-1/5
Att åka på blomsterresa till Holland är en
riktig höjdpunkt på våren. Holländarna är
proffs på lökväxter och vi njuter i fulla drag
av resultatet av deras möda.
Holland har mycket att bjuda på utöver
alla blommor. Ost- och träskotillverkning,
utställningsträdgården Keukenhof, båt på
Amsterdams kanaler, Panorama Mesdag i
Haag, och inte minst, blomsterauktionen i
Aalsmeer ingår i programmet.
Vi fascineras också av holländarnas
förmåga att tämja vattnet från floderna och
havet. Reseledare gör vyerna ännu mera
levande med berättelser om landets historia
och nutida samhälle.

Dag 1: Örebro-Bad Oldesloe/
Lübeck Bussresan går enl.
schema på nästa sida. Pauser för
fika och lunch. Vi åker med färja
Helsingborg-Helsingör 20 min och
ca 2 ½ tim senare vidare med färja
Rödby-Puttgarden 45 min, där det
passar att äta mat.

mot havet. Planer på att just här
bygga en vall fanns redan på
1600-talet. Först 1932 hade man
gjort slag i saken. Vi besöker en
bondgård som säljer ost, träskor och
diverse annat innan vi söker upp
hotellet för middag. 3 nätter bor vi
här.

Ankomst vid 20-tiden till Tryp
Hotel Bad Oldesloe (resa 1) resp
Holiday Inn i Lübeck (resa 2).
Frukostpension.

Resa 1: Hotel Apollo, Ijmuiden

Dag 2. Till Holland. Efter frukost
går resan förbi Hamburg och
Bremen och kommer så småningom
till den holländska gränsen som
passeras vid Nieuwe–schans. Vi
kör genom de norra delarna av
landet och passerar Groningen och
Leeuwarden innan vi når havet. Den
drygt 3 mil långa vallen Afsluitdijk
är en viktig del av Hollands skydd

Resa 2: Grand Hotel, Amstelveen
Dag 3 och 4. Under de här dagarna
händer mycket.
I Amsterdam får vi en båttur på
kanalerna.
I Haag besöks fantastiska
Panorama Mesdag. Här kan man
tala om imponerande konst!
Den berömda blomsterparken
Keukenhof intill staden Lisse är ett
”måste”. Olika lökodlare har sina
planteringar där och det är bara SÅÅÅ
vackert. En riktig höjdpunkt på resan.

En morgon är vi uppe särskilt tidigt för att
besöka Blomsterauktionen i Aalsmeer.
Ett hav av blommor ska säljas och
transporteras ut över världen.
Vid resorna mellan attraktionerna åker man
också förbi en del av de överväldigande
blommande fälten som normalt vid
den här årstiden prunkar av alla sorters
lökväxter.
Blomsterparaden besöks av resa1 och
går från Noordwijk till Harlem. Då är
det fest! Någonstans utefter sträckan ser
vi paraden passera. Florister, lökodlare,
blåsorkestrar, skolklasser och firmor av
alla slag har förberett sig för att göra den
dagen oförglömlig.
Tillbaka till hotellet för middag och
övernattning.
Dag 5. Holland-Bad Oldesloe Vi lämnar
Holland för denna gången och passerar
åter Bremen och Hamburg.
Vi bor på Tryp by Wyndham i Bad
Oldesloe nära Lübeck. Middag.
Dag 6: Hemresa Efter frukost är siktet
inställt på färjan i Puttgarden. Sedan har vi
20 mil att åka genom Danmark. Ännu en
färja från Helsingör till Helsingborg och
vi fortsätter samma väg upp genom Skåne,
Småland, Östergötland och Närke som vi
åkte på resan söderut.
NYBBLE, Palm & Gyll
ÖREBRO, Klostergatan/Fredsgatan
KUMLA, Shell macken
HALLSBERG, Busstationen
ASKERSUND, Hotell N:a Vättern
MOTALA, Järnvägstation
MJÖLBY, Mac Donalds
ÖDESHÖG, Dinners
GRÄNNA, Gyllene Uttern
JÖNKÖPING, Busstationen
GÖTASTRÖMS Värdshus
VÄRNAMO, Mc Donalds vid E4
LJUNGBY Ljungby Stop
HELSINGBORG, Knutpunkten
Hörnet Kungstorget/Järnvägsg.
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Hemkomsttiderna är preliminära. Om Du bokar buss- eller tågbiljett för
anslutning; se till att Du kan boka till annan tid vid ev. behov.

Företagspresentation
Palm & Gyll startades 1948 med
skolskjuts- och taxiverksamhet.
Verksamheten består idag av
beställningstrafik, evenemangsresor
samt flerdagars turistresor. Sedan
1991 äger och driver Palm & Gyll
också Continent Touring.
Information och anmälan:
Palm & Gyll AB, 		
Adress: Nybble 6, 719 91 Vintrosa.
Tel 019-22 42 05, fax 019-22 41 60.
E-post: info@palmochgyll.se,
Hemsida: www.palmochgyll.se
Copyright © 2016-2018 Palm & Gyll
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för tryckfel
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