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Information	  
	  
	  
Booking kode:  CRU2-SER 
 
Turnavn:   Cykelkrydstogt Nordholland 
   og Friesland 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  2/4 –1/10 2016 
 
Startdage:  Hver lørdag 
 
Samlet længde:  ca. 150-249 km 
 
Skib:  M/S Serena 
 
Rutekarakteristik:  Let tur	  
	   	  
	   	  	  

Cykelkrydstogt i Nordholland og Friesland	  

Oplev skønne landskaber med søer, floder, marker of 
sandklitter på en rejse gennem Nordholland og 
Friesland. Besøg hyggelige byer, farverige 
tulipanmarker og charmerende havne, og nyd et 
nærmere bekendtskab med områdets lækre øl, gode 
oste og mange andre lokale madtraditioner. 
 
 
Dag 1.  Amsterdam – Hoorn  
Check ind på båden, som vil være jeres flydende hotel på turen, og brug 
eftermiddagen og på at lære Amsterdam at kende. Vær blot tilbage på 
skibet inden kl. 18, hvor M/S Serena sejler til Hoorn, som er kendt for sin 
hyggelige gamle bydel. 
 
Dag 2.  Hoorn – Enkhuizen, ca. 20-26 km 
Hoorn er en gammel by med mange gamle, smukke bygninger tilbage fra 
det 17. århundrede som f.eks. Regentur Westfriesland, der i dag er 
museum, byens vejehus ved Rodesteen, havnetårnet og lagerbygningerne 
ved den gamle kaj. Dagens cykeltur er fra Hoorn til Enkhuizen, der i 1600-
tallet var et af Hollands rigeste områder, hvilket bybilledet bærer tydeligt 
præg af. Det anbefales at besøge den smukke havn og Zuiderzee-museet. 
 
Dag 3.  Enkhuizen – Lemmer, ca. 32-45 km 
Vi starter dagen med en sejltur over den store inddæmmede sø Ijsselmeer 
til den historiske by Lemmer på den anden side. Du begynder cykelturen 
over Oosterzee Buren til Tjeukemeer og videre til Munnekeburen. Herfra 
fortsættes omkring Rottige Meente over Scherpenzel og Schoterzijl på en 
rundtur, inden I kommer tilbage til Lemmer. Gå en tur rundt i den gamle 
bydel og kig på de mange huse med smukke gavle.  
 
 
  

Tag med på en smuk cykeltur gennem det 
Hollands flade marsklandskaber og gå på 
opdagelse i Hollands hyggelige hovedstad  
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Dag 4.  Lemmer – Stavoren - Oudeschild, ca. 33 km 
I dag cykler vi til søen Sondeler Leijen, gennem skovene 
Rijsterbos og det smukke natur- og fuglereservat Mokkebank 
til Roode Klif ved Stavoren. Herfra sejles til byen Oudeschild 
på øen Texel. 
 
Dag 5.  Oudeschild / øen Texel – Den Helder, ca. 29-70 km 
Texel er den Hollands største ø. Brug dagen på at opleve øen 
på cykel. Der er flere forskellige ruter, der kan varieres 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 cykelrute, Thijse-ruten, og evt. kigge forbi 
øens ølbryggeri. Ca. kl. 18 sejles til Den Helder på fastlandet. 
 
Dag 6.  Den Helder – Sint Maartensvlotburg - Alkmaar, 25-55 km 
I starter dagens cykeltur gennem klitterne ved Nordsøen til 
Alkmaar. Det er muligt at afkorte dagens etape ved at gå 
ombord M/S Serena i St. Maartensvlotburg og sejle resten af 
vejen til Alkmaar. Alternativt er det også muligt at starte 
dagens cykeltur i St. Maartensvlotburg. 
 
Dag 7.  Alkmaar – Wormerveer – Amsterdam, ca. 35 km 
Om morgenen har I mulighed for at besøge ostemarkedet i 
Alkmaar (ca. april-september). Ved middagstid sejler M/S 
Serena til Wormerveer, hvorfra cykelturen går til det store 
frilandsmuseum, Zaanse Schans, der med originale gamle 
huse, vindmøller, osteri og træskofabrik m.m. giver et fint 
indblik i Hollands historie. Fortsæt det sidste stykke gennem 
det rolige og helt bilfri rekreative område Twiske ind til 
centrum af Amsterdam. 
Brug evt. aftenen på en sejltur rundt i Amsterdams berømte 
kanaler med en såkaldt Grachtenrundfahrt. (valgfrit) 
 
Dag 8.  Amsterdam  
Efter morgenmaden er turen slut, og besætningen siger farvel 
og ønsker jer god tur hjem. Overvej at forlænge turen for at gå 
på opdagelse blandt Amsterdams mange attraktioner som 
f.eks. Anne Franks hus, Van Gogh Museet, designmuseer, 
Kanalhusene og meget, meget mere. 

 

Om skibet M/S Serena: 
 
En hyggeligt flodbåd med restaurant, lounge og bar samt 
kahytter fordelt på 2 dæk. Herudover er der et delvist 
overdækket soldæk med siddepladser samt opbevarings-
plads til cykler. 
 
M/S Serena er 90 meter lang, 9,9 meter bred og har 
plads til max. 99 passagerer ombord. Skibet sejler under 
hollandsk flag. 
  

 

Rejsetype: 
 

Rundrejse med indkvartering på hyggelig flodbåd. 
 
Kahytstyper: 

 

Med plads til i alt 99 passagerer har M/S Serena 18 
kahytter på det øvre Promenadedæk og 33 kahytter samt 
2 juniorsuiter på det nedre Hoveddæk.  
 
Alle Twin-kahytter til 2 personer er ca. 9 m2 er indrettet 
med to enkeltstående senge, eget toilet og bad, 
ventilationsanlæg og vinduer, der kan åbnes ud mod den 
gode udsigt.  
 
De to Juniorsuiter er indrettet med en dobbeltseng 
(140x200cm) og suiten er lidt større (ca. 12 m²). 
 
Skibet har 3 stk. single kahytter til 1 person: 1 stk. på 
Promenadedæk og 2 stk. på Hoveddækket, som kan 
bestilles uden tillægsgebyr for enkeltværelse. Når disse 
kahytter er besat tilbydes normal Twin-kahyt til 1 persons 
brug med tillæg på 50%. 
  



	  

	  

 
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, selvsmurt 
frokostmadpakke, eftermiddagskaffe eller –te og 
aftenmåltider  

• Velkomstcocktail 
• Dagligt friske håndklæder og sengelinned hvis ønsket  
• Daglig rengøring af kahytten  
• Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 
• Tysk turleder ombord, som hver dag gennemgår 

ruten og giver tips og idéer til cykelturen 
• Alle havne-, bro- og slusegebyrer 

 
 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

• Din rejse til/fra Amsterdam 
• Transfer til/fra skibets kajplads  
• Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 
• Cykelleje (kan tilkøbes) 
• Billetter til småfærger undervejs (á ca. 1 - 2€) 
• Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 
• Drikkevarer 
• Personlig rejseforsikring 
• Evt. udflugter som tilbydes direkte på skibet 
 
 
 

 

Cykler: 
 

Rederiets udlejningscykler er turcykler i Unisex-modeller 
med 7 gear og både hånd- og fodbremse. 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  Ydersæson 1 
2. apr. og 

1. okt. 

Ydersæson 2 
9. + 16. apr. 

17. + 24. sep. 

Mellemsæson 
23. + 30. apr.  

3. + 10. sep. 

Højsæson 
7. maj. – 27. aug. 

2-pers. kahyt på Promenadedæk DKK 4.800 5.550 6.300 6.700 

2-pers. kahyt på Hoveddæk DKK 3.875 4.600 5.350 5.700 

      

2-pers. Juniorsuite på Hoveddæk DKK 4.550 5.300 6.150 6.450 

      

Single-kahyt på Promenadedæk 

(Twin-kahyt til 1 persons brug)  

 7.200 8.325 9.450 10.050 

Single-kahyt på Hoveddæk 

(Twin-kahyt til 1 persons brug) 

 5.700 6.900 8.050 8.550 

      

Leje af cykel med 7 gear DKK 525 – hele sæsonen 

Leje af el-cykel DKK 1.240 – hele sæsonen 

 
OBS vedr. Single kahyt:   
1 stk. single kahyt på øvre Promenadedæk og 2 stk. single kahytter på Hoveddæk tilbydes uden tillæg for enkeltværelse efter 
først til mølle princippet. (dvs. til samme pris per person som gælder for 2-personers kahyt).  
Når disse tre kahytter er fuldt booket, tilbydes single kahyt som normal Twin-kahyt til ovennævte priser. 
 
Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 
 
 
Praktisk rejseinformation: 
 

Med fly: 
Nærmeste lufthavn er Schiphol Amsterdam Lufthavn, og 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. 
 
Med tog: 
Fra Padborg til Amsterdam. Rejsetid: Ca. 9 timer med skift f.eks. i Hamborg og Osnabrück.  
 
I egen bil: 
Afstand fra Padborg til Amsterdam Centrum 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. 
 
 
 


