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Patchwork & Quiltdagen är den största och mest unika quiltutställningen i Holland. På 
en yta av 5 000 kvadratmeter hittar du ingen annan texilhobby än just quilt. Utställ-
ningen håller till i stora fina lokaler i Rijswijk, strax utanför Haag. Efter två hela dagar 
på mässan kan det vara trevligt att besöka Hollands andra skönhetsupplevelser. Deras 
enorma tulpanfält och blomsterprakten Keukenhof, med växter och blommor du 
aldrig tidigare sett. Men resan rymmer flera intressanta upplevelser: Zuiderzeevallen, 
osttillverkare, träskomakare samt Amsterdams kanaler.

Dag 1   Hemorten – Göteborg
Avresa västerut mot Göteborg dit vi beräknas 
anlända på sen eftermiddag  Ombord på 
båten, som avgår klockan 18:45, väntar en 
buffé, underhållning samt sköna hytter  
[ Ca 45 mil ] 

Dag 2   Kiel  – Den Haag/Wassenaar
Stor frukostbuffé innan vi anländer till Kiel  
Vi fortsätter därefter på tyska Autobahn  
På kvällen kommer vi fram till den politiska 
huvud staden – Haag   Vi inkvarteras på Hotel 
Van der Valk, beläget i den norra delen av 
staden i förorten Wassenaar  En god middag 
serveras på vårt hotell  [ Ca 60 mil ]   

Dag 3–4   Patchwork , Den Haag  
och Amsterdam
Under dessa två dagar kommer vår buss att ta 
oss till mässan i Rijswijk, söder om Den Haag  
På eftermiddagen återvänder vi till hotellet 
för lite avkoppling och middag  Under dessa 
dagar gör vi naturligtvis en rundtur i den 
vackra staden Haag där vi bl a  får se Freds-
palatset, kungliga slottet Huis ten Bosch samt 
Den Haags berömda badort Scheveningen 

Amsterdam har kallats ”Nordens  Venedig” 
för sina över hundra kilometer kanaler, 
omkring 90 öar och 1 600 broar  Kvällen 
den en 17 april anordnas en frivillig utflykt 
till Amsterdam med en ca 2 timmar lång 
båttur under de upplysta broarna  Under 
denna tur serveras ett glas vin tillsammans 

med  holländsk ost  Pris ca 40 euro  Intresse-
anmälan önskas vid bokning av resan  

Dag 5   Den Haag – Groningen 
Frukosten serveras klockan 07:00, vi packar 
in våra väskor i bussen och tar sikte på 
blomsterparken Keukenhof, en av  världens 
största blomsterparker  En utställning 
för hundratals odlare  Här finns en över-
väldigande blomsterprakt med arter och 
korsningar, som inte finns någon annan-
stans   Precis utanför vårt bussfönster ligger 
tulpanfälten dessutom på rad  Vi fortsätter 
till den pittoreska fiskebyn Volendam för 
lunch  Innan vi styr kosan norrut hinner vi 
också besöka en träskotillverkare där vi får se 
en träsko trollas fram ur en träbit samt ost-
tillverkning med avsmakning och inköp   Vi 
fortsätter till den helt otroliga, 30 km långa 
Zuiderzeevallen, ett byggnads konstens och 
ingenjörsvetenskapens mästerverk, som 
förvandlat den tidigare havsviken  Zuiderzee 
till insjön Ijsselmeer  Vi fortsätter till uni-
versitets staden Groningen  Middag och 
inkvartering på vårt hotell   [ 26 mil ]

Dag 6   Groningen  – Kiel 
Vi startar resan mot Kiel direkt efter frukost 
och gör först ett besök i den vackra, gamla 
Hansastaden Bremen med sina två Unesco-
utmärkelser – Rolandstatyn och Rådhuset  
Vi fortsätter via Hamburg till Kiel och vår båt 

som avgår klockan 18:45  Middag ombord    
[ Ca 38 mil ]

Dag 7   Göteborg och Hemåt
Stor frukostbuffé innan vi åter är i Sverige 
och fortsätter vår hemfärd  Längs vägen 
stannar vi till för möjlighet till lunch, och 
beräknas vara åter på sen eftermiddag  
 [ Ca 45 km ] 

FAKTA OM RESAN

 � AVRESA: 15 april, 7 dagar

 � PRIS: 9 500 kr

 � I RESAN INGÅR: Bussresa, del i dubbelrum/
hytt, färja Göteborg – Kiel t/r, sex frukost, 
sex middag, busstransport dag 3 och 4 till 
Patchwork, entré till Keukenhof, besök på 
ost och träskofabrik, vägavgifter/skatter, 
reseledare  Den 17/4 anordnas en frivillig 
kvällstur till Amsterdam och dess upp-
lysta kanaler och broar – en  ”Candlelight 
Tour” med vin och ost   

 � TILLVAL / PERSON: Enkelrum/hytt 2 210 kr 
Kvällsutflykt Candlelight Tour ca 40 EUR  
Entré till mässan tillkommer – kan köpas 
online eller på plats  
www patchworkenquilt nl

 � VALUTA: Euro

 � LOGI: Stena Line Göteborg-Kiel  
Van der Valk Hotel, Den Haag/Wassenaar 
Mercure Martiniplaza, Groningen

 � PÅSTIGNINGSORTER: Tabell E18

Quilt, blommor  
& Amsterdam

En inspirerande  vårresa till Holland




