
 

 Kulørt cykelkrydstogt i et blomstrende Holland  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hollands farverige forårstur 

Information 
 
 

Booking kode:  CRU6-MAG 
 
Turnavn:  Cykelkrydstogt med tulipaner 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  5 dage 
 
Startdatoer:  30/3 – 11/4 2015 
 
Startdage:  Udvalgte dage 
 
Samlet længde:  ca. 85 km 
 
Skib:  M/S Magnifique 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
     

Foråret er en særligt kulørt årstid i Holland. Kør 

gennem hele verdens blomsterhave og oplev det 

smukke farvespil i frit flor. Gå samtidig på opdagelse i 

den hollandske kultur og historie, der rummer langt 

mere end tulipaner og træsko. 
 

Dag 1. Amsterdam – Zaandam 

Check ind på M/S Magnifique, som vil være jeres flydende hotel på turen, 

og tag evt. en hyggelig gåtur i Amsterdam centrum. Mens middagen 

serveres, sejles der mod Zaandam, som omkring 1600-tallet havde 

tusindvis af vindmøller, der bl.a. savede importeret skandinavisk træ, og 

som var en vigtig forpost i den industrielle revolution. 

 

Dag 2.  Zaandam – Zaanse Schans – Zaandam – Haarlem, 10-32 km 

Fra Zaandam går den korte cykeltur til det store frilandsmuseum, Zaanse 

Schans, som giver et godt indblik i Hollands historie. Med smukke 

vindmøller, en gammel hollandsk landsby, osteproducent, træskomager og 

meget mere er der mulighed for både at se og smage den hollandske 

kultur. Herefter går turen tilbage til Zaandam, hvor valget står mellem at 

fortsætte med båden eller cykle til Haarlem. Gå en tur i den historiske 

midtby, se de smukke kirker og besøg Hollands ældste museum, Teylers 

Museum, som rummer både kunst og naturvidenskab.  

 

Dag 3. Haarlem – Keukenhof – Kudelstaart, 40 km 

Første stop på dagens cykeltur er en af verdens smukkeste og mest 

berømte blomstermarker, Keukenhof. Her står tusindvis af tulipaner, 

påskeliljer og hyacinter og mange andre blomster i fuld flor i en eksplosion 

af alverdens farver. Tag en god lang pause i de skønne omgivelser, før 

turen fortsætter videre til Kudelstaat, hvor M/S Magnifique venter. 

Afhængig af mulighederne for at ligge ved kajen natten over, overnatter I 

enten her eller i en af de hyggelige små byer i nærheden. 

 
 

 

 

2015 

Hyggelige små kanaler, imponerende 

kunstværker og dejligt flade strækninger i et 

fascinerende farvespil 



 

Dag 4. Kudelstaart – Aalmeer – Amsterdam, 35 km 

Efter en tidlig morgenmad går turen til det store 

farvestrålende blomstermarked i Aalsmeer. Her bliver 

millioner af blomster hver morgen bortauktioneret og straks 

sendt ud til de fjerneste egne af verden. Oven på denne 

tidlige morgenaktivitet serveres der en større brunch tilbage 

på skibet, der er fulgt med til Aalsmeer, og I kan nu vælge 

at cykle resten af vejen til Amsterdam eller sejle dertil med 

båden. Besøg også blomstermarkedet i Amsterdam, eller 

gå på opdagelse i byens andre attraktioner. 

 

Dag 5.  Amsterdam 

Efter morgenmaden er turen slut, og besætningen siger 

farvel og ønsker jer god tur hjem. Overvej et par ekstra 

dage til at opleve den hollandske hovedstads mange 

attraktioner som f.eks. Anne Franks hus, Van Gogh 

Museet, designmuseer, Kanalhusene og byens hyggelige 

stemning. 

 

Om skibet M/S Magnifique: 
 

Magnifique er et af de flotteste skibe til cykelkrydstogter i 

Europa. Det er et mindre og meget hyggeligt 

luksuskrydstogtsskib, der blev moderniseret i 2013 og 

forlænget til sine nuværende 63 meter. 

 

På øvre dæk finder I restaurant, bar og lounge med 

storskærm, gratis WiFi og store panoramavinduer. To 

delvist overdækkede soldæk med mahognibelægning og 

behagelige stole og borde, en whirlpool/jacuzzi til 

afslapning efter cykelturen og et grill-/barbecueområde 

samt naturligvis opbevaringsplads til cykler. 

 

 

 

 

Rejsetype: 
 

1-vejs rejse med indkvartering på hyggelig flodbåd. 
 
 

Afrejsedatoer: 
 

 

Da denne tur er sæsonbegrænset, findes der bare tre 

forskellige afgange: 

 

Tur 1: 30. marts – 3. april 2015 

Tur 2: 3. april – 7. april 2015 (påske) 

Tur 3: 7. april – 11. april 2015 

 
 

Kahytstyper: 
 

Med plads til 35 gæster har M/S Magnifique 17 kahytter 

på nedre dæk fordelt på 11 twin kahytter (2 pers.), 4 

premium twin kahytter (2 pers.) og 2 single kahytter (1 

pers.).  

 

Alle kahytterne er praktisk indrettet på henholdsvis 11, 14 

og 8 m² og indeholder badeværelse, fladskærm justerbar 

air condition og koøjer ud mod den gode udsigt. Premium 

twin kahytter har herudover sammenstående senge og et 

hyggeligt lille sidde-område, og i enkelte twin kahytter er 

der mulighed for en ekstra opredning 

 



 

  

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 Rejse og ophold som beskrevet iht. program med 

ophold 5 dage/ 4 nætter i kahyt i valgt kategori 

 Helpension bestående af morgenmad, 

frokostmadpakke, eftermiddagskaffe og -te og 3-

retters aftenmåltider 

 Velkomstdrink og møde den første aften 

 Håndklæder og sengelinned 

 Flersproget turleder, som hver dag gennemgår ruten 

og giver tips og idéer til cykelturen 

 Guidet kanalrundfart i Amsterdam (kun i højsæsonen) 

 Leje af 7-gears cykel 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Amsterdam og Brügge 

 Transfer til/fra skibets kajplads  

 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Specifikke kostønsker pr. efterspørgsel og mod 

betaling af evt. ekstra tillæg  

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 

 
 

 

 Cykler: 
 

Rederiets udlejningscykler er turcykler med 7 gear og 
hånd- og/eller fodbremse i Unisex-modeller. Til alle 
rederiets cykler medfølger en cykeltaske. 
 

Endvidere kan der lejes el-cykler og forskellige former for 
børnecykler og -udstyr, efterløbercykler og tandem, dog 
kun ved bestilling på forhånd og kun i begrænset antal. 
(Bestilles mindst 2 måneder før afgang). 
 

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. 
 

Rutekarakteristik: 
 

Det er meget nemt at cykle i Holland. Der er fladt, men 

meget smukt og hyggeligt og absolut fri for stejle stigninger. 

Hele Holland er skiltet med numre på de mange cykelstier, 

så det er nemt at finde vej, også hvis man vælger at køre 

sin egen, individuelle rute. 



 
 

Priser: 
 

 

 

Pris pr. person  Lavsæson 
30. marts – 3. april 
7. april – 11.april 

 

Højsæson 
3. april – 7. april 

2-pers. twin kahyt DKK 4.175 4.525 

2-pers. premium twin kahyt DKK 4.685 5.035 

    

1-pers. single kahyt DKK 5.300 5.550 

    

3-pers. twin kahyt DKK 3.825 4.175 

3-pers. premium twin kahyt DKK 4.300 4.650 

    

Leje af el-cykel DKK 700 

 

 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 

 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

 

Med fly: 

Amsterdam: Nærmeste lufthavn er Schiphol Amsterdam Lufthavn, og flere flyselskaber har daglige afgange fra Danmark. Den 

direkte flyvetid er knapt halvanden time, og fra lufthavnen kører tog direkte ind til hovedbanegården centralt i Amsterdam.  

 

Med tog: 

Fra Padborg til Amsterdam: Rejsetid: Ca. 9 timer med skift f.eks. i Hamborg og Osnabrück.  

 

I egen bil: 

Afstanden fra Padborg til Amsterdam Centrum er ca. 619 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


