Holland Runt - Det bästa av Holland 2020
7 nätter, ca 280 km

Streckad linje – rutt 7 n. Heldragen linje-rutt 5n

Holland betraktas av många som ett paradis för cyklister. Inga backar, gott om kanaler,
floder och små sjöar, vatten och sandstränder, tätt mellan byarna och trevliga människor.
Kan man tänka sig ett mer idealiskt område för cykling?
Här finns ett väl utvecklat och skyltat nätverk av cykelvägar som används flitigt både av
holländarna själva och av turister.
Denna resa börjar och slutar i Amsterdam, en stad med kanaler, museer, parker och
cyklar! Staden, med sina tränga gränder och gator längs med kanalerna, är inte bara en
sevärdhet i sig utan en upplevelse för varje cyklist.
Cyklingen är lätt
När ni lämnar Amsterdam går cyklingen mestadels på välskötta cykelvägar. Cyklingen är
lätt, mestadels på asfalterade vägar, och passar även nybörjare.
Ca 280 km totalt.
Välj frukost eller halvpension
Resan kan bokas med endast frukost eller med halvpension (frukost och tre rätters
middag). I Amsterdam endast frukost.
När vill ni resa?
Resan kan påbörjas varje söndag 1 mars - 31 oktober 2020
Andra dagar på förfrågan, extrakostnader kan tillkomma.

Resa hit:
Närmsta flygplats är Amsterdam Schiphol. Tåg går mellan flygplatsen och
centralstationen var 15:e minut, ca 5€ enkel väg (restid ca 20 minuter).
Mellan Sverige och Amsterdam finns även utmärkta tåg- och bussförbindelser.
Kommer du med bil finns parkeringsmöjligheter - hör med oss för pris.
Bagagetransport ingår

Program
Avresedatum: Söndagar 1 mars till 31 oktober 2020
Dag 1. Ankomst Amsterdam.
Inkvartering på ert hotell.
Dag 2. Amsterdam – Zaandam (ca 49 km)
Cyklarna finns på ert hotell. Ni cyklar ut ur Amsterdam och längs stranden till
innanhavet IJsselmeer och vidare genom ett lantligt område med vackra byar och många
väderkvarnar. Dagens mål är Zaandam. Besök gärna friluftsmuseet Zaanse Schans med
väderkvarnar, ostmejeri och gamla fina byggnader.
Dag 3. Zaandam - Noordwijk aan Zee (ca 49 km)
Från Zaandam cyklar ni till Harlem, en historisk stad, omgiven av kanaler (grachten),
med en innerstad med byggnader från 1500-talet. Vidare genom ett landskap präglat av
sanddyner ut till badorten Noordwijk.
Dag 4. Noordwijk aan Zee – Delft (ca 52 km)
Dagens etapp går via Leiden och Den Haag till Delft. Leiden är Hollands äldsta
universitetsstad och hade, liksom Amsterdam, en enorm glansperiod under 1600-talet. I
Haag bor kungafamiljen och här finns också landets regering. Delft är också en stad från
1500-talet som blomstrade tack vare den framstående porslinstillverkningen.
Dag 5. Delft – Rotterdam (ca 23 km + valfritt 15 – 30 km på cykel)
Från Delft är det inte långt till hamnstaden Rotterdam. Rotterdam blev svårt bombat
under kriget och är därför en modern stad, som under senare år har utvecklats till en
metropol. Vi kan rekommendera en avstickare till Kinderlijk, här finns världens största
samling av väderkvarnar. Ni kan också ta ”Vattenbussen ” hit.
Dag 6. Rotterdam – Nieuwkoop/Bodegraven (ca 54 km)
Staden Gouda är ert nästa mål. Staden har sitt namn efter den berömda osten och här
finns givetvis en ostmarknad, men även ett historiskt centrum med kanaler. Vidare till
Nieuwkoop/Bodegraven, som ligger i ett naturområde som heter Nieuwkoopse Plassen,
en våtmark med rikt växt och djurliv.
Dag 7. Nieuwkoop – Amsterdam (ca 53km)
Idag cyklar ni mot Amsterdam. Längs med floden Amstel, förbi många intressanta
byggnader.
Dag 8. Hemresa
- eller kanske ett par extra nätter i Amsterdam?

Vad kostar resan?
Priset gäller per person i svenska kronor
PERIOD: 1 mars – 28 mars, 29 juni - 18 augusti 2020 (utresa SÖNDAG)
Dubbelrum inkl frukost

8 850 kr

Tillägg enkelrum

4 150 kr

Tillägg halvpension x 5

1 950 kr

Cykelhyra

1 300 kr

Elcykel

2 150 kr

Extranatt i Amsterdam inkl frukost p.p.

1 100 kr

PERIOD: 29 mars – 30 juni, 19 augusti - 31 oktober 2020 (utresa SÖNDAG)
Dubbelrum inkl frukost

9 950 kr

Tillägg enkelrum

4 150 kr

Tillägg halvpension x 5

1 950 kr

Cykelhyra

1 300 kr

Elcykel

2 150 kr

Extranatt i Amsterdam inkl frukost p.p.

1 450 kr
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Allt detta ingår:


Sju övernattningar i rum med dusch och wc, frukost.
Mycket bra hotell 3-4 stjärnor



Vid halvpension fem middagar, 3-rätters. I Amsterdam endast frukost.



Bagagetransport mellan hotellen



Reseinformation och program på svenska



Broschyrer, kartmaterial samt vägbeskrivningar på engelska

Våra uthyrningscyklar i Holland
Cyklarna är av hög standard, 7-eller 8 växlar med handbroms.
Alla cyklar är utrustade med cykelväska, lås och en cykelpump.
OBS! För att få rätt cyklar behöver vi veta er längd. Meddela detta vid bokningstillfället.
Vi rekommenderar hjälm för er säkerhet. Ta gärna med ett litet reparationsset.

Unisex cykel 8 växlad
Herrcykel 8 växlad

Unisex cykel 7 växlad

Elcykel

