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Paris & Holland 
Klassiska resmål - som du någon gång i livet måste göra!

Holland möter oss med en hisnande blomsterprakt med kanaler, broar och väderkvarnar. Allra mest handlar det förstås 
om blommor, blommor så långt ögat når. Paris är det klassiska resmålet, som man någon gång i sitt liv bör besöka. I 
Paris finns allt: klassiska sevärdheter som Eiffeltornet och Notre Dame, museer som Louvren med Mona Lisa, glittrande 
 natt klubbar som Moulin Rouge och Lido samt lyxiga varuhus som Au Printemps. 

Dag 1  mot Trelleborg 
Färden går söderut genom Sverige  Under 
dagen stannar vi för lunch och på kvälls
kvisten anländer vi till Trelleborg där vi åker 
ombord på TTlines fartyg  Middag ombord  
[ ca 70 mil ] 

Dag 2  Till Holland 
Frukost innan ankomst till Travemünde  Vi 
fortsätter vår färd på autobahn förbi Ham
burg till den holländska gränsen  Redan 
nu ser vi de karakteristiska kanalerna och 
väderkvarnarna  På eftermiddagen når vi 

provinsen Friesland och den 30 km långa 
Zuiderzeevallen, ett ingenjörsvetenskapligt 
mästerverk, som förvandlat den tidigare 
havsviken Zuiderzee  till insjön Ijsselmeer  
Vi stannar mitt på vallen, där det finns ett 
utsiktstorn och tar bilder  Därefter  fortsätter 
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vi till vårt hotell Palace hotel Zandvoort   
Middag på hotellet  [ ca 55 mil ]

Dag 3  Blommor, Kanaler & Amsterdam 
Dagen ägnar vi i tulpanens tecken  År 1593 
anställdes österrikaren Carolus Clusius som 
chef för den botaniska trädgården i Leiden  
Med sig i bagaget hade han den första 
tulpanen och nästan med en gång slog 
den stora tulpanfebern till  De färgglada 
blommorna blev omedelbart en exklusiv 
trädgårdsblomma  Vi åker runt i ”blomster
området” för att bättre kunna se de fantas
tiska blomsterfälten och kommer fram till 
Keukenhof, världens största blomsterpark  
Här finns en överväldigande blomsterprakt 
med arter och korsningar, som inte finns 
någon annanstans  Därefter fortsätter vi 
till Amsterdam för en tur på kanalerna, det 
bästa sättet att se denna mycket speciella 
stad med dess broar, kanaler och lutande 
1600talshus  Åter till hotellet för vila före 
middagen  [ ca 15 mil ] 

Dag 4  Paris nästa 
Nu bär det av genom Holland, Belgien och 
in i Frankrike vid staden Lille  Vi far sista 
etappen över det böljande nordfranska 
landskapet till Paris  Snart når vi vårt hem för 
tre nätter   Under dessa tre kvällar kommer 
vår reseledare att anordna frivilliga kvälls
arrangemang på restauranger  Om intresse 
finns anordnas även ett besök på berömda 
nattklubben Moulin Rouge, (pris ca 115 euro 
inkl  champagne och show) samt en båttur 
på ”Seine By Night”  Priser beroende på 
arrangemang  [ ca 53 mil ] 

Dag 5–6  Paris 
Nu ska vi upptäcka Paris med lokalguide, 
hon sätter ord till de berömda sevärd
heterna som paraderar förbi, Triumfbågen, 
Notre Dame, Operan, Place de la Concorde, 
paradgatan Champs Elysées, Madeleine
kyrkan, Quartier Latin med mera  Följande 
dag tar vi bussen till Eiffeltornet  Vi fort
sätter till Parfymerie  Fragonard där vi får 
lära oss allt om parfymer samt få tillfälle till 
fördelaktiga inköp  Eftermiddagarna är fria 
för t ex  shopping, besök på Louvren med 
berömda Mona Lisa, eller kanske katedralen 
Notre Dame, känd från Victor Hugos roman 
Ringaren i Notre Dame  På kvällarna anord
nas frivilliga kvällsaktiviteter tillsammans 
med vår reseledare  

Dag 7  till Moseldalen 
Vi lämnar den glittrande huvudstaden och 
åker österut förbi champagnedistriktet med 
staden Reims  Snart passeras även storhertig

dömet Luxemburg  Mot sen eftermiddag 
kommer vi till en av Tysklands vackraste 
floddalar, Moseldalen och staden Cochem 
med korsvirkeshus, trånga gränder och 
vinstugor  Efter middagen tar vi en prome
nad och kanske hamnar vi i en vinstuga där 
vi kan avnjuta moselvinernas ljuva droppar   
[ ca 54 mil ]

Dag 8  mot Travemünde 
På snabba vägar far vi förbi Köln och Ruhr
området till Travemünde dit vi anländer 
ca 19 00  Ombord väntar våra hytter och 
middag  [ ca 56 mil ] 

Dag 9  Trelleborg och Hemåt 
Vi äter tidig frukost ombord på fartyg innan 
vi åter är i Sverige och fortsätter vår hemfärd  
Längs vägen stannar vi för möjlighet till 
lunch, och beräknas vara åter på sen efter
middag  [ ca 64 mil ]

FAKTA OM RESAN

AVRESA: 27 april 2019, 9 dagar

PRIS: 11 450 kr

I RESAN INGÅR: Bussresa, del i tvåbädds
rum/hytt (insides), åtta frukost, fem midda
gar, entré till Keukenhof, båttur på Amster
dams kanaler, rundtur med lokalguide i 
Paris, vägavgifter/ skatter, reseledare  

FRIVILLIGA UTFLYKTER: Kvällsutflykter 
med middag betalas i euro  För att garan
teras plats på Moulin Rouge bör intresse
anmälan göras vid bokning av resa   
Obs! Eventuella entréer i Paris ingår ej 
såsom Eiffeltornet, Louvren etc  

TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 3 200 kr 

VALUTA: Euro 

LOGI: TTline 
Palace Hotel Zandvoort 
Hotel Carltons, Paris 
Burg Hotel, Cochem

PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18




