Frieslands friske havluft og skønne Cykelruter
2015

Sejltur med cykel rundt i Friesland
Tag med på en tur rundt omkring Frieslands
øer, søer og marsklandskaber, og oplev
Nordholland fra søsiden og cykelsadlen.

Sæt sejl mod Frieslands kyster på en kombineret sejlog cykeltur i det nordlige Holland. Sug til dig af
udsigten ind mod den skønne natur på sejlturene
mellem rutens hyggelige øer, og nyd godt af områdets
flade landskab på cykelture mellem farverige
tulipanmarker og charmerende vindmøller.
Dag 1. Ankomst i Enkhuizen
Velkommen til Enkhuizen og træskibet M/S Wapen fan Fryslând, som vil
være jeres flydende hotel på turen. Ved ankomsten vil besætningen være
klar til at fortælle om turen, inden aftenen nydes i historiske Enkhuizen.
Dag 2. Enkhuizen – Medemblik – Den Oever, 40 km
Skibet sætter kurs mod Den Oever, og I kan enten nyde turen til søs eller
tage cyklerne frem og køre langs kysten gennem Hollands smukke
marsklandskab. Turen går via den hyggelige havneby Medemblik til Den
Oever, hvor Wapen fan Fryslând venter, og hvis vejret tillader det om
aftenen, sejler I videre til øen Texel.
Dag 3. Rundtur på øen Texel, 0-65 km
Hvis I ikke allerede er her, er Oudeschild på Texel første stop, hvor I kan
slappe af i byen eller bruge dagen på at cykle rundt på øen. Ruterne kan
variere i længde efter lyst og energi, men det anbefales at tage en tur til
stranden, besøge sæler ved Ecomare og følge hele eller dele af den
smukke skiltede Thijse cykelrute, og kigge forbi øens ølbryggeri.
Dag 4. Texel – Terschelling (sejles)
Når tidevandet passer, går turen med båd til øen Terschelling. På vejen
skal der manøvreres mellem sandbanker, og hvis I er heldige ligger
sælerne og hviler sig på dem i solen. I når frem til Terschelling sidst på
eftermiddagen med god tid til at gå en tur med fast grund under fødderne.

Information
Bookingkode:

CRU15-WFF

Turnavn:

Cykelkrydstogt i Friesland

Turtype:

Individuel tur

Varighed:

8 dage

Startdatoer:

4/7 – 22/8 2015

Startdage:

udvalgte lørdage

Samlet længde:
Skib:

ca. 40-145 km

M/S Wapen fan Fryslând

Rutekarakteristik:

Let tur

Dag 5. Rundtur på øen Terschelling, 0-40 km
Hyg jer i West-Teschelling, hvor båden ligger for anker hele
dagen, eller kør en tur rundt på øen. Der findes i alt 70 km
cykelstier mellem øens fire hyggelige byer og det 400 år
gamle fyrtårn, som er blevet øens varemærke. Nyd den
fantastiske natur og det rige dyreliv, før turen går tilbage til
West-Terschelling.
Dag 6. Terschelling – Vlieland (sejles)
Dagens tur går til øen Vlieland mellem de to øer, I allerede
har besøgt. Det er den mindste af de tre med kun en enkelt
by, ca. 1.100 beboere og ingen biler. I dette område er
sejlads dog meget afhængig af vejr og tidevand, og det kan
være nødvendigt at omdirigere ruten til det sydvestlige
Friesland, hvor der også er mulighed for en smuk cykeltur.
Dag 7. Vlieland – Enkhuizen (sejles)
I dag går turen tilbage til Enkhuizen, og afstanden
afhænger naturligvis af, hvor den foregående dag endte. I
1600-tallet var byen et af Hollands rigeste områder, hvilket
har sat sine spor rundt om i bybilledet, og det kan
anbefales at køre en tur i området eller kigge forbi den
smukke havn og Zuiderzee-museet.
Dag 8. Enkhuizen
Efter morgenmaden er turen slut, og besætningen siger
farvel og ønsker jer god tur hjem. Har du lyst til at opleve
mere af Enhuizen så hjælper vi gerne med ekstra
overnatninger.

Om skibet M/S Wapen fan Fryslând:
M/S Wapen fan Fryslând er charmerende skib, der første
gang så dagens lys i 1965 som fragtskib i Holland,
Tyskland og Belgien. Siden 2003 har skibet dog fungeret
som en 5* hotelbåd med plads til 36 passagerer.
Ud over en stor salon og restaurant har skibet en udendørs
café med servering af fadøl, og i det forhenværende
styrehus er en bar med panorama vinduer til den gode
udsigt. På dækket finder man også en jacuzzi og solstole,
hvor I kan hvile benene oven på en rask cykeltur.

Kahytstyper:
Skibets 12 kahytter er alle ca. 10 m² og godt indrettede
med to enkeltsenge, som let kan laves om til en
dobbeltseng. Hver kahyt har eget toilet og badeværelse, en
foldeseng der kan slås op til en tredje opredning og et
koøje der vender ud mod den gode udsigt.

Cykler:
Rederiets udlejningscykler er gode turcykler med 7 gear
og hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle
har en medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes
el-cykler, hvilket dog findes i et begrænset antal og derfor
skal bestilles i god tid i forvejen.

Inkluderet i rejsens pris:
 Rejse og ophold som beskrevet iht. program med
ophold 8 dage/ 7 nætter i kahyt i valgt kategori
 Helpension bestående af morgenmad,
frokostmadpakke, eftermiddagskaffe og -te og 3retters aftenmåltider

Det er muligt at medbringe egen cykel, men rederiet
påtager sig ingen form for ansvar i forbindelse med evt.
skade, tab eller tyveri af cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Holland og forefindes ikke på
skibet. Gæster, som ønsker at cykle med hjelm, bedes
derfor medbringe deres egen.

 Velkomstdrink og informationsmøde
 Håndklæder og sengelinned

Rejsetype:

 Daglig rengøring af kahytten

Rundtur med start og slut i Enkhuizen på hyggelig sejlskib.

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort
 Flersproget turleder, som hver dag gennemgår ruten
og giver tips og idéer til cykelturen
 Parkering ved start/slut under rejsen

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Enkhuizen
 Transfer til/fra skibets kajplads
 Cykelleje (kan tilkøbes)
 Drikkevarer
 Evt. småfærger undervejs på turen
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.
 Tillæg for særlige kostmæssige ønsker

Afrejsedatoer i 2015:
4/7, 25/7, 1/8 og 8/8 2015
Vær opmærksom på at turen også sejles med skibet M/S
Mare fan Fryslând og findes med turkoden CRU16-MFF.

Priser:
Pris pr. person

Højsæson

3-sengskahyt

DKK

6.300

2-sengskahyt

DKK

6.750

2-sengskahyt til en person

DKK

9.350

Leje af cykel med 7 gear

DKK

500

Leje af el-cykel

DKK

1.150

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Enkhuizen: Nærmeste og lettest tilgængelige lufthavn er Schipol Amsterdam Lufthavn, som flere flyselskaber flyver til dagligt fra
Danmark. Den direkte flyvetid er omkring halvanden time, og herfra går toget direkte til Enkhuizen.
Med tog:
Det er muligt at tage toget til Enkhuizen fra Danmark, hvilket dog kræver et par skift undervejs og tager omkring 12 timer.
I egen bil:
Afstanden fra Padborg til Enkhuizen er ca. 600 km og er estimeret til omkring 6 timer. Der er gratis parkering i nærheden af
havnen i Enkhuizen, som kan reserveres på forhånd, men man skal være opmærksom på at bilen ikke vil være under opsyn.

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

