Hei til medlemmer i Ski Historielag
Fristende cruise på Nederlands elver og kanaler.
Bli med til Floriaden, verdens største blomsterutstilling i Nederlands grønne hjerte, - en
utstilling som bare arrangeres hvert 10. år. En fantastisk blomsteropplevelse i en
smeltedigel av kulturer med over 300 utstillere. Hver dag arrangerer Floriaden et nytt
spennende program med musikk, dans og litteratur, aktiviteter og attraksjoner. Vi legger
ut på en oppdagelsesreise til blomster og kunst.
Blomster-Finn
blir med oss

Finn Schjøll, best kjent som Blomster-Finn, slår følge med
deltakerne i Temareisers tur til Floriaden og Keukenhof med
Aalsmeer. Siden vi er så mange må vi dele oss i to. Første
gruppe følger Blomster-Finn til den store blomsterutstillingen
Floriaden, mens den andre får selskap med ham når vi besøker
blomsterprakten i Keukenhof og Aalsmeer.
Finn Schjøll har i mange år vært en selvskreven gjest med sine
blomsterinnslag og kloke ord i "God morgen, Norge!" på TV2
og fikk Hageselskapets hederstegn for 2011 som takk for
innsatsen, ikke bare i fjernsynet, men også i talløse foredrag og
reiser over hele Norge.

På veien får du oppleve fargesprakende tulipanåkre og
majestetiske vindmøller, smake fremragende oster i
selveste Gouda og følge livet i de pittoreske småbyene som
ligger som perler på en snor langs kanal- og elvebredden.
Vi har med oss "hotellet" og tar utflukter med buss til
Alsmeer og Keukenhof.
Båten vår, MS Allegro er en komfortabel og hyggelig båt
med 3 stjerner pluss standard og plass til 138 passasjerer.
Båten ble nylig renovert og salongen og baren er delikat
innredet. Restauranten og salongen har store vindusflater.
Ellers har båten resepsjon, sauna og mulighet for massasje.
Soldekket byr på uteplass med stoler/bord og bar. Derfra
kan du følge det vakre landskapet underveis. Skipet legger til
kai i små idylliske landsbyer og spennende større byer fulle
av atmosfære. MS Allegro er bygget med tanke på å gjøre
reisen behagelig og opplevelsene lettest mulig tilgjengelig.
Vi har tidligere hatt grupper ombord og alle har vært fornøyd. Kaptein og mannskap
vet ikke det beste de skal gjøre for oss. Lugarene er enkle og rene med store
vinduer, har dusj og wc. To separate senger i lugaren. Drikkevarer (vin, øl og
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mineralvann) er inkludert til måltidene. Drikkevarer utenom måltidene bestilles i
baren og betales med kort om bord etter endt reise.
Dag 1. 14. april. Lørdag. Amsterdam. Avgang fra Oslo kl. 11.55 ankomst
Amsterdam kl. 13.40. Vi kjører med førsteklasses buss og norsk reiseleder en kort
orienteringstur i Amsterdam før innsjekking på båten. Velkomstcoctail og middag om
bord. Frivillig kveldstur med våre reiseledere i Amsterdam.
Dag 2: 15. april. Søndag. Amsterdam - Gouda. Avgang fra Amsterdam kl. 06.00
om morgenen. Frokost fra kl. 07.30 til 10.30. Infomøte ombord med hva vi skal
oppleve på turen. Lunsj ca. kl. 13.00, ankomst Gouda kl. 16.00. Byrundtur til fots.
Middag
Dag 3: 16. april. Mandag. Gouda - Aalsmeer - Keukenhof - Dordrecht. Frokost
ombord og utflukt til Aalsmeer og Keukenhof inkl. lunsj. Avgang fra Gouda kl.
16.30, ankomst Dordrecht kl. 20.00. Middag, kveldsutflukt til fots i Dordrecht.
Dag 4: 17. april. Tirsdag. Dordrecht - Cuijk. Kl. 06.00 avgang fra Dordrecht frokost og lunsj ombord. Ankomst Cuijk kl. 16.30. Middag ombord. På egen hånd til
fots i den lille koselige byen.
Dag 5: 18. april. Onsdag. Cuijk - Floriaden – Roermond. Frokost. Utflukten starter
kl. 09.00 med Finn Schjöll til Floriaden. Der deles vi opp i grupper slik at alle får
gå en runde med Finn i parken. Vi samles til lunsj før vi om ettermiddagen vender
tilbake til båten som i mellomtiden har seilt fra Cuijk til Roermond. Middag ombord.
Vi hygger oss og det er anledning til dans i salongen.
Dag 6: 19. april. Torsdag. Roermond. Frokost ombord. I dag skal vi ligge til kai i
denne byen. Vi spiser lunsj ombord før vi reiser på utflukt til det store Outlet Center
i gamlebyen. Eller rusle på egenhånd i denne vakre byen? Middag ombord på båten.
Dag 7. 20. april . Fredag. Roermond - Maastricht.
Avgang fra Roermond kl. 06.00. Frokost og lunsj ombord og ankomst Maastricht
kl. 15.00. Der blir det tilbud om utflukter. Middag på båten.
Dag 8. 21. april. Lørdag. Maastricht – Amsterdam diverse byer i Norge.
Frokost ombord og avgang til Amsterdam. Lunsj ombord og tid på egen hånd før
vi møtes for bussavgang til flyplassen. Avgang Amsterdam kl. 20.50,ankomst
Oslo kl. 22.35.
Pris kr. 13.895 pr. person i dobbeltlugar. Tillegg for enkellugar 1800 kr.
(begrenset med antall enkeltrom).
Prisen inkluderer:
•
Flyreisen fra diverse steder i landet direkte til Amsterdam t/r.
•
Flyskatter
•
Transport i førsteklasses busser.
•
8 dager/7 netter ombord på MS Allegro.
•
Opphold i dobbeltlugarer.
•
Utflukter som nevnt i program.
•
Alle måltider som nevnt i program inkl. vin, øl, vann, kaffe og te.
•
Reiseleder fra Temareiser.
•
Guiding med Finn Schjöll.
Vi tar forbehold om endringer i programmet som vi ikke er herre over.
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Litt informasjon om de byer vi besøker underveis
Amsterdam. Det mest populære reisemålet i Nederland er
landets største by. Livlig og sjarmerende med sine smale
århundregamle kjøpmannshus langs berømte kanaler, livlige
kafeer og loppemarkeder, et multikulturelt samfunn som savner
sidestykke og som skapt for en avslappende byvandring. Vi går
innom Amsterdams berømt og beryktete redlightdistrict i en av
de eldste delene av byen og midt i sentrum. Kvartalet er ikke
lenger et tabu, men en del av Amsterdams byhistorie.
Cuijk er en liten, hyggelig by i den sørøstlige delen av landet,
like ved Nijmegen og grensen til Tyskland. Byen var opprinnelig
en romersk befestning. Romerne kalte byen Ceuclum. I dag
egner Cuijk seg utmerket til en liten strekk langs elven Maas og
en runde i landsbygatene.
Dordrecht er den eldste byen i den sørvestlige delen av Nederland,
landsdelen vi kaller Holland. Bordrecht fikk byrettigheter i 1220 og
er stolt av sitt historisk sentrum. Byens vindmøller er oppført på
Unescos lister som særlig verneverdig. Vel verd et besøk er også
Grote Kerk, en sengotisk korskirke fra det 15. århundre. Utflukt til
fots med reiseledere.
Gouda. Den berømte ostebyen Gouda ligger i den sørvestlige
delen av landet, midt mellom Rotterdam, Haag, Utrecht og
Amsterdam. Der finner vi det grønne beltet, det saftige
jordbrukslandet. Det er derfor naturgitt at Gouda har laget gulost i
hundrevis av år. Vi prøvesmaker, men selv om det er aldri så godt,
er Gouda ikke bare ost. De 70 000 innbyggerne kan glede seg
over den 123 meter høye gotiske St. Jans kirken med berømte
glassmalerier, et praktfullt gotisk rådhus, de historiske ostevektene
og 300 andre minnesmerker. Er du først i Gouda bør du også
smake på byens berømte stroopwafels eller vafler med sirup.
Mesteparten av byen og omlandet ligger for øvrig under
havoverflaten, men det gjør nesten halve landet. De berømte
dikene holder stand.
Keukenhof og Aalsmeer. På våren blir store deler av landskapet
30 km sør for Amsterdam forvandlet til et nesten endeløst hav av
fargeglade blomster, først og fremst tulipaner. I sentrum for all
prakten ligger Keukenhof-hagen med en 500 år gammel historie.
Den begynte forsiktig med kjøkkenplanter. I dag blir det satt
mellom 6 og 7 millioner tulipanløker i jorda hvert år. Ikke langt
unna, like ved Schiphol-flyplassen, ligger Aalsmeer. Der er
verdens største omsetningsplass for blomster. Hver dag blir det
auksjonert bort 20 millioner blomster og to millioner grønne
planter, ikke bare fra Nederland, men også andre europeiske land,
Asia, Afrika og Latin-Amerika. Oppkjøperne er grossistene.
Blomstene er snaut nok omsatt før de igjen blir fraktet videre til
"de tusen hjem" over hele kloden.
Maastricht. I den sørøstligste delen av Nederland ligger
Maastricht. Byen lever i evig strid med Nijmegen om å være
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Nederlands eldste by. Maastricht har eksistert lenger enn konkurrenten, men Nijmegen
fikk byrettigheter først og feiret 2000 års jubileum i 2005. I dag er Maastricht en populær
turistby kjent for sin historie, kultur, lokale folklore og utdanning, samt pittoreske
torg og historiske bygninger. Vi skal heller ikke glemme at byen har gitt navn til
Maastricht-traktaten. Avtalen ble vedtatt på EU-toppmøtet der i 1992 og åpnet for den
europeiske unionen og euroen.
Roermond i det sørøstlige hjørnet av landet er som så mange
andre små og store byer i denne delen av Europa opprinnelig
grunnlagt av romerne. Byen ligger i ett av historiens store
"veikryss", der i dag nederlandske, tyske og belgiske grenser
støter sammen. På grunn av beliggenheten ble Roermond
allerede i middelalderen til en viktig handelsby med god
økonomi. Byrettigheter fra 1231. Gamlebyen er full av
verneverdige byggverk og tårnene til St.Christopherkatedralen og og domkirken, Munsterkerk, er ikke til å overse.

Rotterdam: Byen kaller seg "Porten til Europa" og det er ikke
langt fra sannheten. Rotterdam er Europas viktigste havneby
og en smeltedigel med innbyggere fra 160 land. Under andre
verdenskrig ble Rotterdam totalt utbombet. Tilbake sto bare
rådhuset, posthuset, et par kirker og Europas første
skyskraper, 45 meter høye Witte Huis fra 1897 med så tykke
murer at bygget overlevde bomberegnet.
I dag er Rotterdam kjent for sin fascinerende arkitektur. Arkitekter har fått frie tøyler til
å reise de mest dristige byggverk. Samtidig har byen klart å bevare en intim og hyggelig
bykjerne.
Populære vafler
De hektiske havneanleggene i Rotterdam har vært og er av stor betydning for den
norske handelsflåten. Det er bakgrunnen for at Den Norske Sjømannsmisjon etablerte
seg der i 1888. I et hjørne av byparken, midt i Rotterdams gamle havneområde, ligger
Noorse Kerk - sjømannskirken fra 1914. Man ser den er norsk før man tar i dørklinken.
Sjømannskirken er mange nordmenns hjem i utlandet. Her tar presten og hans stab
gladelig imot besøkende med kaffe og vafler. Mens antallet norske sjøfolk går
nedover, spiller norske trailersjåfører på langtur en stadig viktigere rolle for kirken.
Påmelding og kontakt: Temareiser A/S, e-mail: post@temareiser.no.
Tlf. 23383300. Merk. Bestilling ”Knut/historielaget”.

Ski Historielag:
1: Til orientering, det er flere avgangs- og tilbakereisemuligheter:
Avgang med fly fra Kristiansand kl. 14.20, ankomst Amsterdam kl. 15.50. Avreise fra
Stavanger kl. 12.00, ankomst Amsterdam kl. 13.35. Avgang fra Bergen kl. 10.45
ankomst Amsterdam kl. 12.25. Avgang fra Trondheim kl. 11.20 ankomst Amsterdam
kl. 13.35. Tilsvarende muligheter for tilbakereise.
2: Påfør i bestillingen ”Knut/historielaget” slik at vi om mulig kanskje kommer litt samlet
om bord i båten.
3: Siste ... Jeg skal delta på turen.
Hilsen Knut / Ski Historielag.
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