Cykelmøde med Van Gogh, kanaler & Kulturbyer
i charmerende Sydlige Holland
CYKELKRYDSTOGT I
DET SYDLIGE HOLLAND

Essensen af Hollandsk hygge
Oplev det lavtliggende lands mange højdepunkter på et
fortryllende cykelkrydstogt i det sydlige Holland med vindmøller, kanaler, farverige tulipaner, Rembrandt og Van
Gogh, gode oste, blåmalet porcelæn og en vrimmel af
cyklister er noget af det, som Holland er mest kendt for.
Oplev det hele på en tur gennem smukke byer,
utroligt grønne landskaber og langs de
mange kanaler og småfloder..
Let rute
Skibet M/S Sir Winston er dit faste udgangspunkt på denne
skønne tur rundt i det sydlige Holland.

Dag 1. Ankomst Amsterdam
I har første aften på skibet efter check in
fra om eftermiddagen. Brug dagen og aftenen på at lære Amsterdam at kendeplev
den hollandske hovedstads mange attraktioner som f.eks. Anne Franks hus, Van
Gogh Museet, Designmuseer, Kanalhusene
og/eller byens hyggelige stemning på en
afslappet slentretur.

Dag 3. Alphen aan den Rijn - Gouda
(ca. 25- 45 km)
Fra Alphen aan den Rijn cykles afslappet
til ostebyen Gouda, eller de som ønsker en
længere tur kan tage en afstikker til Leiden
(ialt ca. 45 km tur). Cyklister i god form
kan også vælge at fortsætte til Katwijk
med lange, hvide strande langs Nordsøkysten. (i ialt ca. 70 km tur).

Dag 2. Sejle Amsterdam - Aalsmeer +
cykle Aalsmeer - Alphen aan den Rijn
(ca. 42 km)
I starter dagen med en smuk sejltur fra
Amsterdam til Aalsmeer. På turen passeres ikke mindre end 14 broer, og de fleste rejses alene for M/S Sir Winston. Efter
ankomst til Aalsmeer starter dagens cykeltur, som via søen Brassemermeer fører jer
til Alphen aan den Rijn.

Tip: I tulipansæsonen på afgange fra 2.
april til og med 14. maj tilbydes en valgfri udflugt til Keukenhof-slottets park med
bus. (Tillægsbillet inkl. transport og entré
til skal bestilles på forhånd).

Skib:

Dag 4. Sejle Gouda - Rotterdam
+ cykle fra Rotterdam til enten Delft eller
via Den Haag - Scheveningen - Rotterdam
(ca. 35- 85 km)
Om morgenen forlader M/S Sir Winston
Gouda og sejler til Rotterdam. Herfra er
der to muligheder for dagens cykeltur, men
brug først lidt tid på at kigge jer omkring
i Rotterdam, som er en interessant havneby. Den ene tur fører jer til porcelænsbyen
Delft, hvor det er muligt at besøge byens
berømte fabrik for blåt porcelæn.

Start/Slut: Rundtur fra Amsterdam

Information 2016
Turkode:

CRU-1 WIN

Rejseform:
Varighed:

Cykelkrydstogt
M/S Sir Winston
8 dage / 7 nætter

Rejseperiode:

April - Oktober

Startdag:

Lørdag

SAMLET LÆNGDE:

ca. 215 - 260 km

Rutekarakteristik:

Let tur, som alle kan deltage i. Flade
smukke landskaber opleves på deciderede cykelstier eller småveje med meget
lidt trafik. Det er muligt at blive ombord
på skibet, hvis man en dag ikke ønsker at
cykle. Turen er således velegnet for både
cyklende og ikke-cyklende deltagere.

På den anden tur kommer I til regeringsbyen Den Haag og Nordsøkystens berømte
badeby Scheveningen og tilbage til Rotterdam.
Alternativt kan man cykle den valgte tur
og tage toget tilbage til Rotterdam (billet
ikke inkl.).

H YG G E CY K L I N G O G B E H AG E L I G E S E J L A D S E R I C H A R M E R E N D E S M U K K E H O L L A N D
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Dag
5.
Cykle
Rotterdam
Schoonhoven
(ca. 43 km)
Idag fører cykelturen jer fra storbyen
Rotterdam gennem landlige oplevelser
til Kinderdijk, hvor ikke mindre end
19 velbevarede vindmøller står lige på
rad og række. Kinderdijk er klassificeret som UNESCO verdenskulturarv,
og det er muligt at besøge stedets lille
museum og lære mere om vind- og
vandmøllernes brug og historie. Herfra
fortsættes turen til den lille, gamle og
charmerende by Schoonhoven, som
især er kendt for sine mange sølvværksteder og berømt historie som
sølvby.
Dag 6. Schoonhoven - Utrecht
(ca. 40 km)
På dagens tur gennem et smukt
marsklandskab kommer I til den lille hyggelige by Oudewater, som er
mest kendt for sit ”Heksevejerhus”,
som tidligere afgjorde mange kvinders skæbne efter vægt. Besøg huset

og test dig selv. Cykelturen fortsættes
til en anden af Hollands vigtige byer:
Utrecht. Besøg domkirken, som er en
af landets smukkeste og mest betydningsfulde.
Dag 7. Sejle Utrecht - Zaandam +
Cykle Zaandam - Amsterdam
(ca. 30 km)
I begynder dagen med en sejltur fra
Utrecht til Zaandam, hvor et besøg på
frilandsmuseet Zaanse Schans med
gamle træhuse, vindmøller og træskofabrik samt bageri, værksteder
og butikker med typisk hollandske
produkter anbefales. Zaanse Museum samme sted rummer også en
ny udstilling ”De Kat” med komplet
biscuitfabrik og formidler indsigt i
udviklingen af ”Zaanstreeks” som
landets første industriområde. Herfra fortsættes cykelturen gennem det
rekreative (bilfri) naturområde “Twiske” til Amsterdam.
Om aftenen er der afslutningsmiddag
ombord på skibet.

TIP:
Om aftenen er der mulighed for at
tage med på en hyggelig ”Grachtenrundfahrt” - rundtur i små både på
Amsterdams kanaler. (Valgfrit, billet
ikke inkluderet.)
Dag 8. Amsterdam
Afrejse efter morgenmaden. Forlæng
evt. din tur med ekstra dage i denne
charmerende og hyggelige by.
På afgangene 4., 11., 18. og 25. april samt 2., 9. og
16. maj er der mulighed for at deltage i en udflugt
med bus til den verdensberømte tulipanpark ved
slottet Keukenhof i Lisse.
Billetter koster 59 € inkl. transport med bus og
entré til blomsterparken. Dagstur ca. kl. 9-18 med
7 timer fri til besøget mm. Billetter bestilles på forhånd, sammen med bestilling af rejsen. Min. 20
deltagere og Max. 30 deltagere.

praktisk information om rejsen
RUTEKARAKTERISTIK

CYKLER

Det er meget nemt at cykle i Holland.
Der er fladt, men meget smukt og
hyggeligt og absolut fri for stejle stigninger.

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

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.
Systemet er bygget op på skiltning
ved vejkryds, så man følger blot stinummeret, indtil man kommer til et
kryds, hvor der er mulighed for vælge,
hvilken vej man vil køre.
Alle stier er
således tydeligt skiltet, hver gang to eller flere cykelstier
møder hinanden, så når man har en
liste over dagens cykelrute og stinumre, så behøver man faktisk ikke et kort
... men det får I nu udleveret af guiden
ombord alligevel.

Endvidere kan der lejes el-cykler og
forskellige former for børnecykler og
-udstyr, efterløbercykler og tandem,
dog kun ved bestilling på forhånd.
Disse cykeltyper findes kun på skibet
i begrænset antal, og skal bestilles i
god tid/ved bestilling af rejsen, dvs.
gerne mindst 2 måneder før afrejse.
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.

REJSETYPE
Rundrejse med indkvartering på den
hyggelige flodbåd M/S Anna Maria
Agnes.

REJSEDAGE & -PERIODE
Turen starter og slutter i Amsterdam
hver lørdag i hele rejseperioden.
Første afrejsedato er
Lørdag d. 16. april 2016
og den sidste afrejsedato er med
turstart
Lørdag den 17. september 2016.

Om skibet
M/S Sir Winston

KAHYTSTYPER
M/S Sir Winston har 35 kahytter fordelt på
to kahytsdæk.
Der er 11 kahytter på øvre dæk og 24
kahytter på nedre dæk. På nær to stk.
enkeltkahytter til 1 person på Hoveddækket er alle kahytter indrettet til 2 personer.

INDRETNING AF KAHYTTEN
Alle kahytter er ca. 10 m2 store og indrettet med enkeltstående senge til 1 eller 2
personer.
Alle kahytter har eget bad og toilet samt
individuelt justerbar airconditionanlæg og
værdiboks.

Kahytterne er ikke store, men de er meget
praktisk indrettede.

Vinduerne kan åbnes i kahytterne på både Promenadedækket og Hoveddækket.

SKIBETS FACILITETER
M/S Sir Winston er dit flydende hjem på
turen gennem det sydlige Holland.
Skibet er 67,2 meter langt og har plads til
max. 68 gæster.
M/S Sir Winston er er hyggeligt flodkrydstogtsskib, der har gennemgået en renovering i 2014. Det komfortable skib er indrettet med bar, loungeområde og en rummelig
salon/restaurant med store panoramavinduer.
På det store, delvist overdækkede soldæk
er der borde og siddepladser som skabt til
hyggesnak og pause samt separat område
til cykelopbevaring.

De daglige cykelture er individuelle.
Hver aften informerer

skibets guide

om

næste

cykeltur,

dags

oplevel-

ser og attraktioner
undervejs.
Guiden er tilrådighed på skibet og pr.
telefon, men cykler
ikke med på turen.
Skibets guide taler
som

minimum

engelsk, tysk og
hollandsk.
Cykelkort og skriftlige rutebeskrivelser udleveres af
guiden ombord på
skibet.

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 7x morgenmad, 6x selvsmurt frokostmadpakke og 7x 3-retters aftenmåltid

•

Velkomstdrink og –møde den første aften

•

Gratis kaffe og te hver dag indtil kl. 16.00

•

Håndklæder, sengelinned og daglig rengøring af kahytten

•

Erfaren, lokal guide, der dagligt orienterer om cykelturene, og
altid er kontaktbar på mobiltelfon og på skibet. (Taler som minimum engelsk og tysk samt hollandsk)

•

Rutebeskrivelser og cykelkort

•

Valgfrie besøg på f.eks. Delft porcelænsfabrik, Kinderdijk Vindmøllecenter, St. Jans kirke i Gouda, osteri i Oudewater, sølvsmed i Schoonhoven, Zaandam rådhus m.m. (Entré ikke inkl.).

IKKE INKLUDERET
I REJSENS PRIS:
•

Din rejse til og fra Amsterdam

•

Transfer til og fra skibets
kajplads ved ankomst/
afrejse og evt. andre transfers

•

Par ker ingsomkos tninger
ved kørsel i egen bil

•

Cykelleje

•

Billetter til evt. småfærger
undervejs på turen (ca. 1 2€ pr. person)

•

Drikkevarer

•

Drikkepenge

•

Personlig rejseforsikring

PRAKTISK REJSEINFORMATION
Det er nemt og hurtigt at rejse til Amsterdam
med fly, og hvis man kører i egen bil, så er det
blot en dagsrejse.
MED FLY:
Nærmeste lufthavn er Schiphol Amsterdam Lufthavn.
SAS, Norwegian, KLM, AirFrance, RyanAir m.fl. har
daglige afgange fra Danmark. Den direkte flyvetid
er knapt halvanden time, og fra lufthavnen kører tog
direkte ind til hovedbanegården centralt i Amsterdam.
Fra Centraal Station Amsterdam kan man tage en
taxa (ca. 10 minutter) eller offentlig bus til kajpladsen (ca. 20 minutter).
MED TOG:
Fra Padborg til Amsterdam er rejsetiden ca. 9 timer
med skift f.eks. i Hamborg og Osnabrück.

I EGEN BIL:
Fra Padborg til Amsterdam centrum er der ca. 619
km.
Med hensyn til parkering af bilen kan det ikke anbefales at parkere direkte ved skibets kajplads, da I
befinder jer tæt på centrum, og det derfor vil være
urimeligt dyrt at gadeparkere til timetakst.
Der findes dog i Amsterdam flere overvågede Park
& Ride parkeringspladser, hvor parkeringsgebyret
inkluderer billetter til sporvogn eller anden offentlig transport. Her kan din bil overnatte sikkert og
væsentligt billigere end direkte på gaden.
Det er også muligt at bestille VALET parkering, inkl.
transport af dig eller din bil til og fra skibets kajplads og parkeringsområdet.

Hvis du har behov for det hjælper Memory Tours
gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement inkl. fly- eller togbilletter og evt. øvrige hotelovernatninger. Spørg os om tilbud.

Priser 2016
Pris pr. person

Kahyt
beregnet til

2. april og
1. oktober

9. & 16. april
17. & 24. sept.

23. & 30. april
3. & 10. sept.

Alle afgange
7. maj til
27. august
inkl.

Ophold i Twin kahyt på Hoveddæk

2 personer

3.800

4.600

5.500

5.700

Ophold i Twin kahyt på Promenadedæk

2 personer

4.800

5.550

6.300

6.700

Single kahyt på Hoveddæk
(Kun 2 stk.til rådighed. Hurtig bestilling tilrådes.)

1 person

3.800

4.600

5.500

5.700

Ophold i Single kahyt på Hoveddæk
(Twin kahyt anvendt af 1 person)

1 person

5.885

6.850

7.995

8550

Ophold i Single kahyt på Promenadedæk
(Twin kahyt anvendt af 1 person)

1 person

7.275

8.400

9.425

9.998

525

Leje af cykel

Leje af el-cykel

1.250

Dagsudflugt til Keukenhof

€ 59

TIP:
Skibet M/S ANNA MARIA AGNES sejler en lignende rute i det sydlige Holland.
Ruten er en lille smule anderledes, men rummer overordnet de samme oplevelser blot i en anden rækkefølge.
På dette skib findes bl.a. også kahytter til 3 personer.
Se evt. mere under beskrivelsen for CRU1- AMA

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
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