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En tur til vakre Nederland med blomsterparken Keukenhof og den fantastiske blomsterparaden. Årets tema i
blomsterparken Keukenhof i Nederland er "Blomsten" og mer enn 7 millioner tulipanløk er plantet og vil
eksplodere i et hav av farger til våren.
Floriaden 2022 arrangeres hvert 10.år, dette året i Almere. Vi bor på gode hotell og reiser med ColorLine
tur/retur Kristiansand - Hirtshals

Buss med sjåfør og reiseleder fra Ingvars reiser møter for avreise fra Randaberg, Stavanger
og Sandnes fra avtalt sted til avtalt tid. Når alle har funnet sin plass begynner vår tur. Det
kjøres i retning Kristiansand. Underveis stopper vi for en pause og muligheter for å kjøpe en
matbit. Fremme i Kristiansand blir det innsjekk ved ColorLine og avreise med Superspeed1
kl. 16.30. Under overfarten har vi reserverte sitteplasser i restauranten "Catch me if you can",
inkludert buffet og drikke. Beregnet ankomst Hirtshals kl. 19.45. Vel iland i Danmark kjører vi
gjennom Jylland og frem til Kolding hvor det blir innsjekk og overnatting ved vårt hotell.

Etter en god natts søvn og frokost tar vi plass i bussen og turen går over den dansk/tyske
grense med stopp for grensehandel. Videre på gode veier, vi passerer Kielerkanalen og
Hamburg. På Lüneburger heden svinger vi av og legger turen til den lille koselige
bindingsverkbyen Celle. Her tar vi en pause vi finner et passende sted for lunsj. Utpå
ettermiddagen kommer vi frem til Hannover og vårt H+Hotel Hannover 4, innsjekk og
overnatting.

Etter frokost legger vi inn et besøk i den vakre hagen Herrenhäusergarten i utkanten av
Hannover. Videre går turen mot Nederland, og det bli stopp i en liten by for lunsj før vi
kommer inn i Nederland og fem til vårt hotell Holiday Inn Express Almere, an IHG Hotel 3* i
Almere. Dette hotellet blir vår base under oppholdet. Etter innsjekk og tildeling av rom møtes
vi til felles middag.
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I dag står opplevelsene i kø! Turen går til Keukenhof som sies å være verdens vakreste
vårhage. Mer enn 7 millioner løk er plantet om høsten for å blomstre til våren. En fantastisk
samling av tulipaner, liljer, påskeliljer, orkideer og mange andre blomster. Tema for 2022 er
BLOMSTEN. Blomsten har vært en del av vårt liv gjennom århundrer, og er brukt som
symbol i kunst, arkitektur og design. Rosen for kjærlighet og tulipan for en ny vår. Vi tilbringer
flere timer i parken. Den årlige Blomsterparaden får vi også anledning til å oppleve, og den er
litt av et syn! Må oppleves! Mette av inntrykk blir det retur til hotellet og felles middag.

I dag skal vi etter frokost oppleve Floriade 2022 som arrangeres i Almere. Dette er et
arrangement som finner sted hvert 10.år. Dette er en internasjonal utstillings og hagefestival.
Tema for 2022 er "Grønne byer". Her kan man oppdage grønne løsninger som vil gjøre våre
byer vakrere. Det er også et mangfold av blomster, planter, grønnsaker og frukt.

Etter oppholdet og mange opplevelser pakker vi bussen og kjører inn i Tyskland på gode
veier med jevne opphold og stopp underveis. Det blir stopp ved den tysk/danske grense for
grensehandel. Videre til Kolding hvor det blir overnatting og middag .

Etter frokost pakker vi bussen og kjører til Hirtshals. Innsjekk ColorLine og vi går om bord i
SuperSpeed1, her har vi faste plasser i restauranten Catch me if you Can inkludert buffet og
drikke. Etter ankomst Kristiansand fortsetter vi til våre respektive hjemsteder.

Avreise fra Randaberg: kl. 09:30, Stavanger Byterminal kl. 09:45, Sandnes Bystasjon
kl. 10:15

3

Buss fra Ingvars reiser med sjåfør og reiseleder
Bom og veiavgifter
ColorLine Kristiansand-Hirtshals t/r
Buffet utreise og hjemreise inkl. drikke
1 overnatting i Kolding utreise med frokost
1 overnatting i Hannover med 1middag og 1frokost
3 overnattinger Holiday Inn Express Almere, an IHG Hotel 3* i Almere med 3
frokoster og 3 middager
1 overnatting i Kolding retur med 1 frokost og 1 middag
Inngang Keukenhof med Blomsterparade
Inngang Floriade
Enkeltrom kr 3600,- per pers (6netter) – begrenset plasser
Lunsjer utenom siste dag og drikke til måltidene

