Tag med til Amsterdam ‘Nordens Venedig’

På kanalrundfarten oplever vi
Amsterdam fra en
ny vinkel

Bo med NILLES
i hjertet af
Amsterdam tæt på museer,
shopping og
caféer.

Oplev ølmuseet
Heinken
Experience

Amsterdam
5 dage

med super
beliggenhed

Kanaler, gavlhuse og museer i verdensklasse
Kulørt som en buket blandede tulipaner er der altid noget at kigge på - og
tale om - i Amsterdam. Fra verdenskendte museer til Anne Franks hus i
Prinsensgracht er Hollands største og mest komplekse by fuld af oplevelser,
der inviterer til diskussion og eftertænksomhed, ikke mindst. I selskab med
vores erfarne rejseleder tager vi på byrundtur til fods, i bus og sejlende i
kanalbåd, for ’Nordens Venedig’ krydses af kilometervis af kanaler og mere
end 1000 broer. Nord for Amsterdam besøger vi desuden det velbevarede
og traditionelle fiskerleje, Volendam og tager på sejltur til øen, Marken, hvor
husene står på pæle.
UDREJSE
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i
Neumünster og ankomst til Amsterdam om
aftenen. Vi spiser aftensmad i Midtholland.
HJEMREJSE
Vi kører en flot tur over Zuidersødæmningen.
Frokostbuffet i Rødekro.
UDFLUGTER
Byrundtur og kanalrundfart i Amsterdam heldagstur
På en byrundtur i bus og til fods bliver vi
introduceret til Amsterdam. Med sine mange
hyggelige kanaler med husbåde og trendy
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5 dage

HOTEL

caféer, cyklende indbyggere, smukke huse
og storslåede kunstmuseer er Amsterdam
en by, der virkelig forstår at charmere. Vi ser
de historiske pakhuse, der står skulder ved
skulder langs kanalerne, og krydser nogle af
de mange broer, der forbinder byens mere
end 70 øer. Vi ser også den centrale plads,
Dam, hvor kongefamiliens palads ligger
side om side med den imponerende Nieuwe
Kerk, Rembrandtstatuen, det jødiske kvarter
Waterlooplein samt byens berømte, flydende
blomstermarked.
Senere vil der være mulighed for en kanalrundfart i Amsterdam. Det er en god mulighed

Fra 4.495,-

AFREJSEDATO
16. juni
14. juli
18. august
22. september

RUTE
3E
3E
3E
3E

PRIS
4.495,4.595,4.595,4.495,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

for at opleve byen fra en anden vinkel og i et
afslappet tempo.
Anne Franks hus og
Heineken Experience - heldagstur
Prinsengracht 263 er Amsterdams vel nok
mest kendte adresse, og her går vi tilbage i
tiden til 1940’erne og siderne i en ung piges
dagbog. Anne Franks hjem fungerer i dag
som et museum, bevaret som vidnesbyrd
om de rædsler, Europas jøder gennemlevede
under 2. verdenskrig. En smal trappe fører til
det hemmelige anneks bagerst i huset, hvor
den 13-årige Anne Frank gemte sig med sin
familie i to år, før deres skjulested blev afsløret.
Det var også her, den berømte dagbog blev
fundet efter hendes død i koncentrationslejren,
Bergen-Belsen. Entré til Anne Franks hus
koster kr. 85,00 og skal bestilles ved
tilmelding af rejsen.
Senere besøger vi det gamle Heineken Bryghus
anno 1863, som er det år, hvor den første
Heineken-øl blev brygget. Vi besøger Heineken
Experience - et ølmuseum i fire etager, hvor vi
hører om Heinekens historie og ølbrygningens
ædle kunst. Vi smager naturligvis på resultatet

Besøg Anne Franks hus
med NILLES
undervejs, ligesom vi efterfølgende prøver
kræfter med at brygge vores egen øl.
Volendam og Marken – halvdagstur (lang)
Vi besøger Volendam – et lille, pittoresk
tidligere fiskerleje nord for Amsterdam,
hvor man kan opleve det klassiske Holland.
Her ligner det nærmest, at tiden har stået
stille, hvilket de gamle både i havnen og de
velbevarede huse vidner om. I 1880’erne blev
Volendam et inspirerende tilholdssted for
kunstnere som Picasso og Renoir, der opholdt
sig her i perioder – allerede dengang blev
byen opfattet som charmerende gammeldags!
Herefter tager vi på en sejltur til øen Marken,
hvor fine træhuse er bygget på pæle, som et
ekstra værn mod tidevandet. I dag forbindes
Marken til fastlandet af en dæmning, men i
mange år levede øens indbyggere temmelig

isoleret. Vi tilbringer noget tid på øen, som
med fordel kan bruges på Marker Museum,
der er indrettet i seks små tidligere ålerøgerier.
Her får man det fulde indblik i øens historie, og
særligt er det spændende at træde indenfor i
rekonstruktionen af et gammelt fiskerhus.
OM HOTELLET
Apollo Museumhotel er beliggende i hjertet
af Amsterdam lige ved butikker, Rigsmuseet
og Van Gogh-museet - og kun få hundrede
meter fra Leidseplein, der er Amsterdams mest
populære område med udendørs restauranter
og barer. Værelserne er små og pæne samt velindrettede med bad og toilet, hårtørrer, gratis
Wi-Fi, TV, telefon, safeboks og aircondition
(tillæg). Hotellet råder over morgenmadsrestaurant, bar, lille gårdhave, reception og gratis
Wi-Fi. Der serveres morgenbuffet alle dage.

Tillæg for enkeltværelse

1.800,-

INKLUDERET I PRISEN MED NILLES:
ü 4-stjernet bus
ü 4 overnatninger centralt i Amsterdam
ü 4 x morgenmad
ü 1 x aftensmad i Holland
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder
ENTRÉER: Kanalrundfart ca. EUR 10,00.
Heineken Experience ca. EUR 19,00. Sejltur
til Marken ca. EUR 12,50.
VALUTA: Euro (EUR).
VEJRET: Amsterdam (gns.): juni-sep. 17°-20°.
HOTEL:
Apollo Museumhotel
www.apollohotels.co.uk
BESTIL PÅ:

www.nillesrejser.dk/amsterdam
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