Förslag på resa till Holland

Dag 1

(-/-/M)

Ankomst till Schiphol Airport där reseledare möter upp för bussresa till Rotterdam.
Framme i Rotterdam gör vi en kryssning på ca 75 minuter i en av världens största hamnar. Här
kryssar vi oss fram i hamnen som är kraftigt trafikerad av sjögående och inre fartyg. Vi får se
Rotterdams ”Skyline” med dess imponerande byggnader glida förbi och vi får även en unik vy av
hamnens varv, dockor och den hypermoderna omlastningen av tusentals containrar. Sist men inte
minst passerar vi ångfartyget ”Rotterdam” som var Holland Amerika Linjens tidigare flaggskepp.
Resan går vidare till Honselersdijk. Vi besöker Demokwekerij Westland som är Nederländernas
ledande innovationscenter för teknik inom trädgårdsodling.
Middag och övernattning i närheten av Scheveningen/Haag.
Dag 2

(F/L/M)

Frukost och utcheckning.
På förmiddagen besöker vi Kinderdijk Museum, ett Unesco världsarv med 19 väderkvarnar och
pumpstationen som dränerar bort överflödigt vatten från Alblasserwaard till floden Lek via
slussarna i Elshout och ut i havet.
Resan fortsätter till Barneveld för lunch. Efteråt besöks en gård med äggproduktion i en ny typ av
stall med en rondell lösning med fokus på hållbar verksamhet. Rondeel.org
Resa till Flevopolder för middag och övernattning
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’Dag 3

(F/L/M)

Frukost och utcheckning.
Dagen börjar med ett besök på Nieuw Land Polder Museum. Här får vi en inblick i historien av
området som nu kallas Flevoland där Swifterbantfolket levde för ca 6 000 år sedan.
Vi gör också ett besök på en mjölkgård med bioenergi. Resan går därefter vidare till Amsterdam
där vi under vägen stannar till vid en gård som producerar ost. Här tillverkas också träskor.
Framme i Amsterdam går vi ombord på en lyxig kryssningsbåt som tar oss med på en resa längs
kanalerna där vi ser de ståtliga husfasaderna från kanalsidan samt Zevenbogenbruggengracht,
Magere Bron över Amstel, VOC skeppet ”Amsterdam” och hamnen.
Vi avslutar dagen med middag på en flytande restaurant i Amsterdams centrum.
Dag 4

(F/-/-)

Frukost och utcheckning.
Fri tid i Amsterdam innan avfärd till flygplatsen där gruppledaren tar farväl.
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