HOLLAND – BELGIEN 25 - 31 MAJ 2014
Att få uppleva ”Heliga Blodets Procession” i Brugge är upptakten till resan till Holland och
Belgien 2014. Förhoppningsvis blir det ett oförglömligt minne! De båda länderna med sina
många historiska städer, sitt rika utbud av konst och arkitektur och sina små avstånd blir
härligt att ägna några innehållsrika och minnesvärda majdagar i!
Söndag 25/5
Flygtiderna med SAS är följande:
Köpenhamn – Amsterdam 08.15 – 09.40
Bästa sättet att lära känna Amsterdam är
att göra en kanaltur, som ger en fin
överblick över den säregna stadsmiljön.
På vår specialtur åker vi förbi platser som
på ett eller annat sätt kan förknippas med
konstverk på Rijksmuseum. Var bodde
Rembrandt?
Var
målade
han
”Nattvakten”? Platsen för Dr Tulps
anatomi?
Efter kanalturen ägnar vi eftermiddagen åt
ett besök på van Gogh-museet
På kvällen gemensam middag på någon
trevlig restaurang. Våra tre nätter i
Amsterdam bor vi mycket bekvämt, bara
ett stenkast från de stora konstmuseerna
på NH Museum Quarter Hotel ****
www.nh-hotels.com/nh-Quarter Hotel
(middag)

Måndag 26/5
Rijksmuseum öppnar redan kl. 09.00 och
är vi där i tid och har tur, får vi kanske
komma in med en gång trots att museet
saknar möjlighet till tidsbeställning. Vi
ägnar större delen av förmiddagen åt
Rijksmuseum, med dess enastående
samlingar.
Eftermiddagen ledig för egna strövtåg För
dem som så önskar kan vi eventuellt
erbjuda ett besök i Rembrandts hus, där
en stor del av hans mästerliga etsningar
finns utställda. (frukost)
Tisdag 27/5
Tisdagmorgon med tidig väckning för att
få
uppleva
blomstermarknaden
i
Aalsmeer, där miljoner blommor varje dag
byter ägare. Därefter fortsätter vi med
bussen
till
Den'Haag,
Hollands
regeringsstad. Vi promenerar i kvarteren
kring den gamla greveborgen från 1200talet, som nu är säte för Hollands
parlament och regering.

Tyvärr är den Kungliga konstsamlingen i
Mauritzhuis stängd för renovering men vi
passar på att se det imponerande Mesdagpanoramat, vars väldiga rundmålning
skildrar badorten Scheveningen på 1880talet, innan vi återvänder till Amsterdam
via Haarlem och ett kort besök på Frans
Hals museet.
Sista kvällen i Amsterdam firar vi med att
äta någon lokal specialité.
(frukost, middag)
Onsdag 28/5
Vi lämnar Amsterdam och åker de knappt
9 milen till Antwerpen där vi besöker
Rubens hus. Här bodde och arbetade den
berömde och framgångsrike konstnären i
hela 24 år. I katedralen kan vi se några av
hans magnifika altartavlor.
Men vi tar oss också tid att besöka ännu
ett 1600-tals hem, nämligen boktryckarfamiljen Plantin-Moretus’ välbevarade
bostad, verkstad och boktryckeri, som ger
oss en unik bild av hur en familj levde och
arbetade för 400 år sedan.
Från Antwerpen åker vi vidare till Brugge,
där vi tar in på centralt belägna Martin’s
Brugge Hotel*** www.martins-hotels.com
för de kommande två nätterna.
Gemensam middag på kvällen.
(frukost, middag)
Torsdag 29/5
”Heliga Blodets Procession” är årets stora
begivenhet i Brugge, en unik upplevelse,
som alltid lockar många besökare och som
är en av anledningarna till att vi förlagt vår
resa just till Kristi Himmelsfärdshelgen. Vi
gör vårt bästa för att förvissa oss om bra
platser till detta evenemang, som äger
rum på eftermiddagen.

På förmiddagen går vi på strövtåg i det
fantastiska Brugge och besöker ett par av
stadens sevärda museum, Groeningemuseet med ”De Vlaamsche Primitieve”
från 1400-talet och Memling-museet i det
gamla St Jans Hospitalet från 1200-talet
med bl.a. Ursula-skrinet. (frukost)
Fredag 30/5
Vi lämnar Brugge och åker den korta
sträckan till Gent, där vi hoppas få tillfälle
att beundra bröderna Hubert och Jan van
Eycks berömda altare Lammets tillbedjan,
vars naturtrohet, detaljrikedom och
strålande färger gör det till ett av det
flamländska 1400-talsmåleriets främsta
verk. Altartavlan genomgår just nu en stor
renovering men skall under hela tiden till
stora delar vara tillgänglig för besökare.
Från Gent fortsätter vi de återstående 5
milen till Bryssel där en kunnig lokalguide
tar oss på en rundtur som även innefattar
stadens jugendkvarter präglade av
arkitekten Horta, och i vars hem, numera
museum, vi avslutar dagen med ett besök.
Resans sista middag äter vi på någon
trevlig restaurang i närheten av hotellet.
Scandic
Grand
Place
Hotel***
www.scandichotels.se
(frukost, middag)
Lördag 31/5
Lördagsförmiddagen är ledigt för egna
aktiviteter. Efter lunch träffas vi igen för
att åka till EU Parlamentet där vi besöker
deras virtuella utställning för att lära oss
mer om EU och dess verksamhet. Därefter
transfer till flygplatsen för att flyga hem.
Bryssel – Köpenhamn 17.50 – 19.20.

Pris 13.950:- sek/person i dubbelrum
Enkelrumstillägg: 4050:- sek
Priset inkluderar:
- Resa med flyg i ekonomiklass enligt ovan.
- Resa med buss i Holland och Belgien enl. program
- Inkvartering på 3- och 4 stjärniga hotell enl. ovan.
- Kanaltur i Amsterdam.
- Stadsrundtur i Bryssel.
- Inträden till aktiviteter enligt programmet.
- Sittplatsbiljetter till ”Heliga Blodets Procession”
- Frukost varje dag.
- 4 Middagar
- EU-moms 2, 76%
- Övriga skatter och avgifter
Anmälan bör göras snarast helst före 1/3 -14 för att hotellen och biljetter till Heliga blodets
procession ska kunna garanteras. Anmälan görs till Kerstin Lindström Tre K Travel på telefon
0769465577 eller på mail kerstin@ trek-travel.se . Jag skickar faktura på anmälningsavgiften 3.500:sek/person. Slutbetalning senast 17/4 2014.
Ytterligare information om resan samt flygbiljetter skickas ut c:a 2 veckor före avresa.
Vid avbokning av resan gäller Tre K Travels särskida resevillkor dvs avbokning före 17/4 blir
kostnaden anmälningsavgiften 3.500:- sek. Om avbokning sker mellan 17/4 – 1/5 blir kostnaden 50%
av resans pris. Om avbokning sker efter 1/5 blir kostnaden 100% av resans pris.
Reseförsäkring och avbeställningsskydd - Många har idag ”Respluss försäkring” eller liknande i sin
hemförsäkring. Kontrollera vad som gäller! Vi hjälper gärna till med kompletterande reseförsäkring
hos ERV www.erv.se.
Vi reserverar oss för eventuella pris- och programändringar utanför vår kontroll som ändring av
växelkurser, flygskatter m m och hänvisar till gällande resevillkor.
Har du ytterligare frågor så hör gärna av dig till Kerstin Lindström telefon och mail enligt nedan.

Kråkebovägen 1, 396 Färjestaden Tel. 0485-580450

kerstin@trek-travel.se
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