PROGRAM: HAARLEM/AMSTERDAM - AMSTERDAM/HAARLEM

ELVECRUISE I NEDERLAND
5 frokoster, 4 lunsjer og 5 middager inkludert

Dag 1

Oslo – Haarlem
Avreise fra Norge og innsjekk på skipet
Middag
Vi tar et passende morgenfly direkte fra Oslo til Amsterdam. En ventende buss tar oss fra
flyplassen til skipet som ligger til kai i Haarlem. Haarlem er en sjarmerende by ved elven
Sparne, cirka 20 km vest for Amsterdam nær kystdynene.
Vi sjekker inn på skipet, vårt hjem for de neste dagene, og slapper av litt før vi samles i
salongen. Etter velkomstmøtet varter kokken opp med middag, det første av mange gode
måltider om bord.
Skipet ligger ved kai i Haarlem over natten, så de som ønsker kan ta en spasertur i land etter
middag.
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Dag 2

Amsterdam/Haarlem
Bli bedre kjent med kanalbyen og Nederlands hovedstad
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost kan du kan bli med på en valgfri kanalbåttur i Amsterdam, Nederlands
hovedstad (må forhåndsbestilles).
Byens historie kan spores tilbake til 1200-tallet, da den var et mindre fiskersamfunn ved
elven Amstels bredder. Senere ble det anlagt en demning for å skape en havn ved Amstel og
byen vokste opp rundt den.
Denne pulserende byen, fylt av unike, historiske steder, er landets mest populære turistmål.
Byen kan tilby noe for enhver smak; blomstermarked, museer, kunstgallerier, spennende
butikker, kafeer, vakker arkitektur og Anne Franks hus.
Kanskje den beste måten å oppleve Amsterdam på er nettopp med kanalbåt! Kanalene i
gamlebyen fra 1700-tallet står på UNESCOs verdensarvliste og snor seg mellom byens
bebyggelse og forbi de mange husbåtene som er ankret opp langs bredden. Kanalbåten tar
oss under broene og gjennom Amsterdams bykjerne hvor vi kommer tett på hverdagslivet
langs kanalene.
Ønsker du å oppleve Amsterdam på egenhånd kan du ta kontakt med reiseleder for å finne
beste løsning for transport frem og tilbake mellom Haarlem og Amsterdam.
Skipet ligger til kai i Haarlem om natten.

Dag 3

Haarlem – Hoorn
Bli bedre kjent med Haarlem // Historie i havnebyen Hoorn
Frokost, lunsj, middag
Etter frokost kan du bli med på en inkludert guidet tur i Haarlem.
Haarlem ligger i landets viktigste distrikt for blomsterløkdyrking, og hvert år i mars–mai
holdes det en stor blomsterutstilling i Keukenhof sør for byen. Haarlem er katolsk med
gammelkatolsk bispesete og har bevart mange gamle byggverk, deriblant den sengotiske
Grote Kerk (St. Bavo) med et berømt orgel som blant annet Händel og Mozart har spilt på.
Ellers er det verdt å nevne rådhuset (påbegynt 1250) ved Grote Markt, Oudemannenhuis,
som nå er Frans Hals-museum, samt den vakre renessansebygningen Vleeshal, nå arkiv.
Ved lunsjtider forlater skipet Haarlem og vårt nederlandske eventyr kan fortsette. Len deg
tilbake og nyt ettermiddagen på soldekk mens skipet seiler på innsjøene IJmeer og
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Markemeer. Området er habitat for flere sjeldne fuglearter, så det er bare å holde øynene
åpne.
Sent om ettermiddagen legger vi til kai i Hoorn.
Det nederlandske ostindiske kompani satte virkelig byen på kartet på 1600- og 1700-tallet. I
løpet av sine nesten 200 års virksomhet grunnla selskapet flere kolonier i Afrika og Asia, og
opprettet handelsstasjoner i nærmest alle større havner og handelssentre i Asia. Det virker
nesten som tiden har stått stille her siden. I den sjarmerende havnen kan du fortsatt se
seilene heises og dekkene skrubbes på flotte seilskuter i tre. Det er nesten så du fortsatt kan
kjenne duften av eksotiske krydder…
Skipet ligger til kai i Hoorn over natten, så her kan også en rusletur i land etter middag
anbefales, hvor du kan finne deg en trivelig fortausrestaurant og nyte et glass mens du ser på
livet!

Dag 4

Hoorn - Enkhuizen
Vi blir bedre kjent med Hoorn og Enkeizen
Frokost, lunsj, middag
Denne morgenen kan du bli med på en inkludert byvandring med lokalguide hvor vi
utforsker Hoorns historiske gamleby og havn.
Vel tilbake om bord seiler skipet videre, mens vi nyter lunsjen og utsikten.
Ved ettermiddagstider legger skipet til kai i historiske Enkhuizen, en liten perle av en by.
Denne havnebyen har en rik fortid og var en av de mest velstående byene i Nederland på
1600-tallet. Enkhuizen fikk makt og innflytelse – sammen med byen Hoorn – som medlem av
Det nederlandske østindiske kompaniet (VOC). Under gullalderen registrerte Enkhuizen
enda flere innbyggere enn i dag. Byens forsvarsport, kjent som Drommedaris (fra 1540),
Waag-bygningen (1559), Zuiderkerk og det klassiske rådhuset er vitnesbyrd om fortidens
velstand.
For å bli bedre kjent med byen kan du bli med på en inkludert byvandring med lokal guide
hvor vi spaserer gjennom gamlebyen, med sine mange villaer, kanaler, kirker, bymurer og
havner.
Skipet ligger til kai i byen under natten, så ta deg gjerne en tur i land for en liten "night cap"
på en fortausrestaurant.
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Dag 5

Enkhuizen - Haarlem/Keukenhof
Utflukt til Blomsterparken Keukenhof
Frokost, lunsj, middag
Vi forlater Enkhuizen ved frokosttider og etter et par timer ankommer vi igjen Haarlem.
Etter en god lunsj om bord kan du delta på vår utflukt til den verdensberømte
blomsterparken Keukenhof (kjøpes før avreise eller om bord). Hagedesignerne har selvsagt
sørget for at det blomstrer til ulike tider gjennom hele den åtte uker korte sesongen. De har
kunstferdig utformet hagen med overdådige blomsterbed i alle regnbuens farger, i tillegg til
bekker, dammer, tematiserte hageanlegg, busker og trær. Mer enn 5 millioner blomster –
flesteparten tulipaner – strutter av våryr glede, den ene vakrere, skjørere, mer forfinet og
enda mer fantastisk enn den andre. Gled deg til vårens fargerike opplevelse!
Ønsker du ikke å delta på utflukten kan du nyte dagen om bord, ta en tur i Haarlem, eller
reise inn til Amsterdam.
Om kvelden inviteres det til festmiddag og siste aften med "gjengen" om bord!

Dag 6

Amsterdam – Oslo
Hjemreise til Norge
Frokost
Vi sjekker ut fra skipet etter frokost og setter kurs for flyplassen. Direktefly fra Amsterdam
til Oslo tidlig ettermiddag.
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