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Dag 1.   18. mai   Stavanger  -  Amsterdam     
Fremmøte på Sola kl. 08.00 for så å fly KLM til Amsterdam kl. 
10.05 og ankomst kl. 11.40. Transfer fra flyplassen til Osterdock  
i Amsterdam, hvor båten vår IRIS ligger. Vi blir i Amsterdam  
denne første dagen og får muligheten til å oppleve det kjente 
blomstertorget. Vi kan kanskje ta en kanaltur eller besøke et av 
byens diamant-sliperiene. Etter velkomst tester vi syklene og  
kl. 19.00 blir det felles middag på båten. Kveldsrunde på byen.   
 

Dag 2.    19. mai  Amsterdam  -  Haarlem ca. 56 km 
Frokost spises og god niste-pakke smøres før dagens sykkeltur.  
På veien til Haarlem, byen med mer en 1000 fredede bygninger, 
får vi oppleve et frodig Holland. Vindmøller, hollandsk landbruk, 
maleriske landsbyer og høydevariasjoner. Først nå forstår vi  
Hollendernes kamp med å vinne landområder fra havet. Franz Hals 
er Haarlems stolthet - byens maler. Kaffe om etter-middagen når 
vi er tilbake på båten. Etter middag kl.19.00 tar vi en gåtur i  
Haarlem og vi får se markedsplassen, maleriske hus-fasader i  
gotisk og renessanse stil, St. Bravokirken med verdens største 
orgel. 5000 piper som både Händel og Mozart har spilt på.    
 

Dag 3.    20. mai   Haarlem - Keukenhof - Leiden  48 km        
God morgen! Etter frokost med smurt niste-pakke er vi klar for 
dagens etappe, som sykles til den historiske Leiden. Byen er den  
eldste universitetsby i Holland med etablissement i år1575. Det er 
en kunstner by, da både Rembrandt og Jan Steen ble født her. På 
turen vår i dag kommer vi til blomsterparken Keukenhof på vei til 
Lisse. Etterpå sykler vi gjennom fantastiske blomsterenger 
underveis til Leiden. Sammen nyter vi nistepakken på turen og 
kaffe om bord. I god atmosfære smaker middagen fortreffelig til 
kvelds. Valgfri kveldstur i byen.  
 

Dag 4.    21. mai  Leiden  - Delft   48 km 
Klar etter frokost med niste-pakke sykler vi mot parlamentet og 
videre til Den Internasjonale Domstolen i Den Haag. Vi sykler  
videre langs elva Schie til Delft, byen som virkelig er kjent for sitt 
blå og hvite porselen. En typisk by fra det gamle Nederland, med 
trær kloss i kanalene, hvelvede broer og vakre fasader f. eks ved  
Koornmarkt. Flott er kirken Oude Kerk fra 1200 tallet med de  
fantastiske glassmaleriene. Middag om kvelden som vanlig. Vi 
utforsker byen mer om kvelden om dere ønsker å være med.   
 

Dag 5.    22. mai  Delft -  Gouda   48 km 
Frokost mens vi seiler til Rotterdam. Ved Kinderdijk er vi klar med 
niste og forlater båten. Kinderdijk er kjent for Verdens arv  
monumentet med sine 19 vindmøller. Vi sykler gjennom grønne 
områder via Schoonhoven til Gouda, byen som er kjent for sin Ost 
og Stroopwafels. Rundtur i byen til fots før vi drar ned til båten og 
nyter kaffe og kveldens middag sammen etter en fin dag.     
 

Dag 6.    23. mai  Gouda - Kudelstaart  46 km 
Frokost, niste pakke og flott tur til Goudas ostemarked og videre 
langs landeveier med gårder, trange kanaler og små innsjøer. Er 
det varmt kan man ved ankomst i Kudelstaart hoppe rett fra dekk 
og ta en deilig svømmetur. Kaffe på ettermiddagen og middag.   
 

Dag 7.    24. mai  Kudelstaart - Amsterdam  40 km  
Tidlig frokost. Vi reiser til Aalmeer tidlig om morgenen. Her har de 
den største blomster auksjonen i verden. Her kjøpes og selges 
millioner av blomster og trær. Videre sykler vi mot Amsterdam, 
gjennom Amsterdam-skogen og gatene i hovedstaden og tilbake til 
Osterdock. Vi har i kveld avslutningsmiddag. Byrunde om en ikke 
bare vil slappe av sammen på båten. Eller en kvelds kanaltur.   
 

Dag 8     25. mai  Amsterdam  - Stavanger    
Vi spiser frokost før pakking og tar farvel med vårt vertskap  
kl. 09.00. Vi stiger på bussen og drar til flyplassen. Vår flyavgang 
med KLM er kl. 11.50 med ankomst kl.13.20 til Sola. 

Sykkel og kanaltur i Holland  
fra Amsterdam 18. mai - 25. mai  - 2013    

 

Ferie for sjel og sinn - kombinert sykkeltur og kanalcruise i Holland!   
Passelige dagsetapper på sykkel, kombinert med båttur på kanalene.  
Utpakking kun en gang - lugaren er vår hele turen. Opplev parkanlegg,  
tulipan enger, vindmøller, gardsysterier dette er bare noen stikkord!   

 

Pris pr. person i dobbel lugar v. 20 bet. kr. 11 300,- 
 
 

Inkludert i prisen: 
* Fly fra SVG til AMS m. KLM t/r inkl. kr. 503,- pr. 18.01. 2013   
* 8 dager seil og overnatting på båten Iris  
* Sykkel leie med sideveske og sykkel lås alle dager 
* Transfer t / r flyplass til kaien og båtselskapet. 
* 7 netter m. fullpensjon på kanalbåten IRIS  - fantastisk mat    
* Engelsktalende sykkelguide fører an som er kjentmann 
* Rundtur med båten som beskrevet i program  
* Reiseleder og translatør fra Idèreiser as. 
 

Tillegg i prisen:  
Eventuelle entreer og drikke til middagene. 
 

PS. Husk reiseforsikring, E 111 kort, pass som er gyldig minst 
3 mnd. etter hjemkomst. 
 

Ved påmelding:  
Navn i pass, adresse og deltakeren sin lengde! 
Husk at reiseforsikring bør inkl. avbestilling ved sykdom.  
Forsikring sammen med helsekort fra www.helfo.no er den beste 
forsikring på reise i Europa.  
 

Idèreiser as sin skreddersydde Holland tur har spesielle 
grupperegler grunnet kontrakter med kanalbåten og 
flyselskapets nye regler. Ingen refusjon av depositum ved 
avbestilling.  
Etter 1. april må reisen betales i sin helhet grunnet  
leverandørers regler. Ingen refusjoner, kun hos forsikrings-
selskap ved sykdom. Vi tar forbehold om endringer utenfor vår  
kontroll vedr. valutaendring, miljøavgifter, oljetillegg,  


