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Holland ”A la Carte” 5-8.5.2020 
 
Dag 1. Tisdag 5.5: Helsingfors-Amsterdam: 
Finnairs flyg avgår från Helsingfors kl. 08:10. Ankomst till Amsterdam kl. 09:40. Vår buss och 
chaufför Sune möter vid ankomsten och vi börjar med en halvdags rundtur i Amsterdam med 
svensktalande guide. Under dagen avnjuter vi lunch på Restaurant Bazar, som egentligen är 
en gammal kyrka. Efter lunchen tillfälle att strosa lite på egen hand. Inkvartering för 3 nätter 
på centralt belägna 4* The Manor Amsterdam Hotel. www.themanorhotelamsterdam.com/en 
Välkomstmiddag på hotellet. 
 
2) Onsdag 6.5: Amsterdam: 

Frukost på hotellet, givetvis med Mimosa      . Under förmiddag gör vi en kanaltur i centrum. 

Lunch på egen hand i centrum. Eftermiddagen går i dryckernas tecken när ett besök på 
House of Bols står på programmet. Vi får en Cocktail & Genever experience, där det blir 
provsmakning av en cocktail + antingen 5 likörer eller 5 Genever. Kvällen fri för egna 
besöksmål. 
 
3) Torsdag 7.5: Amsterdam: 
Frukost på hotellet. För många av oss är Holland starkt förknippat med blommor och framför 
allt tulpaner. Holland om våren är en härlig upplevelse för blomsterälskare så idag besöker vi 
den kända blomsterparken Keukenhof, med alla miljoner tulpaner, liljor och pärlhyacinter. Vi 
har flera timmar på oss att fotografera och njuta av all blomsterprakt. På eftermiddagen 
återvänder vi till hotellet. Kvällen fri för att utforska Amsterdam. 
 
4) Fredag 8.5: Amsterdam-Helsingfors: 
Frukost på hotellet och utcheckning. Körning till Den Haag där det blir en guidad tur. Ett 
måste för den som besöker Haag är Panorama Mesdag Här talar vi om panorama i ordets 
rätta bemärkelse. Det här är konstnären Mesdags 360 graders, även kallat rundmålning eller 
cyklorama, målning av stadsdelen Scheveningen i Haag, så som den såg ut i slutet av 1800-
talet. Målningen är drygt 14 meter hög och inte mindre än 120 meter lång. Besökarna får gå 
upp på ett podium och titta på konstverket. Lunch i Den Haag, 1-rätters inkl. 1 dryck. Efter 
lunchen besöker vi Mauritshuis konstmuseum. Finnairs flyg avgår från Amsterdam kl. 18:50. 
Ankomst till Helsingfors kl. 22:10. 
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Resedatum:   5-8.5.2020, tisdag-fredag, 4 dagar 
 
Resans pris:  1.245 €/ person i tvåpersoners rum 
  
Enkelrumstillägg: 315 €  
 
I priset ingår följande: 

• Finnairs flyg Helsingfors-Amsterdam t/r 
• Busstransporter 
• 3 nätter på 4* hotell inklusive frukost med Mimosa 
• 1 middag på hotellet 
• 2 luncher 
• Guidad rundtur i Amsterdam och i Den Haag 
• Kanaltur i Amsterdam 
• House of Bols Cocktail & Genever experience 
• Inträde till Keukenhof, Panorama Mesdag och Mauritshuis 
• 2 reseledare från Handelsgillet 

 
I priset ingår ej: 

• Övriga måltider och måltidsdrycker 
• Resenärs- och resgodsförsäkring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs! Rätt till ändringar i resans program eller pris 
förbehålls. Specialvillkor tillämpas på denna resa. Se närmare under ’Bra att veta’ på 
www.ingsva.fi. Vaccinationer: kontrollera på www.rokote.fi 
 


