Philiip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf.: (+45) 32 52 8981
Email: info@memorytours.dk

	
  
	
  
	
  

Flanderns smukke kulturbyer og kanaler
og Belgisk Øl & chokolade
Slottet Castelnaud i La Roque-Gageac

	
  

CYKELKRYDSTOGT

Cruise og cykelture i Flandern
Oplev de smukkeste byer i Holland og Flandern i det
vestlige Belgien: Amsterdam, Antwerpen, Gent og
Brügge på et afslappende cykelkrydstogt til nogle af
Mellemeuropas smukkeste byer, der er fyldt med
både kultur, charme og masser af historie.

Let rute
Glæd jer til en hyggelig og fascinerende tur gennem nogle af Hollands og
Belgiens berømte og smukke byer på cykel og med skib.

Dette skønne cykelkrydstogt kan fås med ophold ombord på 4 forskellige skibe:
•
•
•
•

M/S Magnifique
M/S Magnifique 2
M/S Fluvius og
M/S Gandalf

Du	
  cykler	
  og	
  skibene	
  sejler	
  den	
  samme	
  tur,	
  så	
  
oplevelsen	
  er	
  ens,	
  uanset	
  hvilket	
  skib,	
  du	
  vælger,	
  	
  
men	
  skibene	
  er	
  lidt	
  forskelligt	
  indrettet.	
  	
  	
  
Se	
  de	
  flg.	
  sider	
  mht.	
  nøjagtig	
  beskivelse	
  af	
  hvert	
  skib.	
  

Turen kan fås med start I Amsterdam og slut i Brügge … og i omvendt retning.
Dag 1. Amsterdam + sejle til Nigtevecht + cykle
Nigtevecht–Breukelen + sejle til Vianen, 15 km
Check ind på skibet omkring kl. 13. Efter en
en kort sejltur til Nigtevecht starter ferien med
en kort cykeltur på ca. 15 km til Breukelen
langs med den smukke, bugtede flod Vecht.
Sidst på eftermiddagen sejler skibet til Vianen,
der er en lille, befæstet by ved floden Lek.
Dag 2. Sejle fra Vianen til Schoonhoven + cykle
Kinderdijk – Dordrecht, ca-. 50 km
Efter morgenmad cykles ad en smuk rute til
sølvbyen Schoonhoven og videre til Kinderdijk,
hvor 19 imponerende vindmøller står i lige
række og er klassificeret som UNESCO
verdenskulturarv. Kig indenfor i én af
møllerne, før turen går videre til søs mod
hyggelige Dordrecht, der er én af Hollands
ældste og mest betydningsfulde byer.
Dag 3. Sejle Dordrect - Tholen + cykle Tholen –
Kreekrak Sluse + Sejle til Antwerpen, ca. 35 km
Dit skib sejler til Tholen, hvorfra turen går på
cykel gennem skovområdet Wouwse Plantage,
via Bergen op Zoom og videre mod syd til den
imponerende sluse ved Kreekrak.
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Her ligger skibet klar og sejler resten af vejen
til den store havn midt i Antwerpen.
Kunstmaleren Ruben stammer herfra, og hans
værker kan bl.a. ses i domkirken, Onze Lieve
Vrouwe. Tag med på guidet byvandring efter
middagen eller gå selv på opdagelse i byen

Information

Dag 4. Cykle fra Antwerpen til St. Amands eller
alternativt Dendermonde, ca. 42 eller ca. 56 km
Start dagen med at cykle ud af havnen mod
Zeeschelde og følge den meget smukke men
lunefulde tidevandsflod, Schelde, gennem
storslåede landskaber. I kører til St. Amands
eller den venlige lille by Dendermonde.

Varighed:

Dag 5. Cykle fra St-Amands / Dendermonde til
Gent, ca. 40-53 km
Fra Dendermonde følger cykelstien floden
Schelde, og turen fortsættes til Gent, som er
en livlig universitetsby med en rig historie og
kultur. Byens centrale og praktiske placering
ved sammenløbet af floderne Leie og Schelde
har siden romertiden skabt grundlag for stor
velstand, især på grund af tekstilproduktion,
og kan bl.a. ses i de mange gamle velbevarede
patricierejendomme. Skibet lægger til kaj ved
slusen i Merelbeke, en forstad til Gent.

www.cy clingde nmark.dk

Turkode:

FRA-4 Dordogne

Rejsetype:

Individuel rejse
8 dage (7 nætter)

Rejseperiode:
Startdage:
Samlet længde:

April - Oktober
Hver dag
ca. 200 km

Rutekarakteristik:
Let at cykle for alle. Ruten er
mest flad og lagt på cykelstier
og veje med meget lidt trafik. I
Belgien er der dog enkelte lette
bakker på ruten.	
  

Philiip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf.: (+45) 32 52 8981
Email: info@memorytours.dk

	
  

Dag 6. Gent – Brügge
ca. 45 km
Dagens cykeltur kører gennem
venlige landskaber i det vestlige
Flandern til Brügge, som også kaldes
"Nordens Venedig". Brügge er
måske den smukkeste flamske by
med sin gamle, charmerende og
velbevarede middelalderbykerne, og
byen har en fortid som både storby
og centrum for handel og kunst.
Byen er også et godt sted at shoppe
og gå i byen. Middag i dag er på
egen hånd. Besætningen kender
byen godt og anbefaler gerne et godt
sted at spise.
Dag 7. Rundtur Brügge–Nordsøen
ca. 50 kmDen sidste cykeltur følger en
rolig kanal med mange popler, mens
I kører gennem den betagende
marsk med små, hyggelige gårdhuse
ved kysten. En 12 km lang
sandstrand, utallige caféer og
attraktive klitter i det unikke
naturområde
Het Zwin
giver
inspiration til frokostpause eller en
svømmetur i Nordsøen

Program for turen
Brügge - Amsterdam
Turen fra Brügge til Amsterdam følger
samme rute som ovenfor beskrevet,
men naturligvis i omvendt retning og
rækkefølge.
Programmet for de enkelte dage er
som følger:
Dag 1. Ankomst Brügge

Ankom først på eftermiddagen
til Flanderns Perle, som jeres
guide om aftenen fortæller
mere om på en byrundtur.
Skibet bliver liggende i

Inkluderet i pris for
Individuelle rejser:

Brügge til næste morgen.
• Rejse og ophold som
beskrevet iht. Program
med ophold 8 dage/ 7
nætter i valgt kahyt og
det på det valgte skib.
• 7 x morgenmad og
selvsmurt frokostmadpakke
• 6 x 3-retters aftensmåltider.

Dag 8. Brügge
Efter morgenmaden er turen slut, og
besætningen siger farvel og ønsker
jer god tur hjem.
Har du lyst til at opleve mere af
Amsterdam og/eller Brügge, så
hjælper vi gerne med ekstra
overnatninger.

• Velkomstdrink og – møde.
Dag 2. Brügge – Gent

• Håndklæder og sengelinned.

Dag 3. Gent-Dendermonde/St. Amand

• Daglig rengøring af kahytten.

Dag 4. St. Amands - Temse - Antwerpen

Middag på egen hånd i Antwerpen.
Dag 5. Antwerpen - Dordrecht
Dag 6. Dordrecht - Vianen

• Cykelkort
• Engelsk-, tysk- og hollandsktalende
turleder, som hver dag gennemgår
ruten og giver tips og idéer til de
daglige cykelture.

Dag 7. Vianen – Amsterdam
Dag 8. Afrejse Amsterdam

Ikke inkluderet i prisen:
• Cykelleje

Rejsetype:
Turen er en 1-vejs rejse med daglige
cykelture med flersproget guide og
indkvartering på en hyggelig flodbåd.
Det er muligt at blive ombord på skibet
og sejle med det, enten hvis man har
behov for en hviledag, eller for
personer, som gerne vil deltage i
denne hyggelige tur, men som ikke
ønsker at cykle de daglige ture.

• 1x Middag i Brügge el. Antwerpen
• Rejsen til/fra Amsterdam og/eller
Brügge.
• Transfer til/fra skibet kajplads.
• Evt. parkeringsomkostninger ved
kørsel i egen bil.
• Personlig rejseforsikring
• Drikkevarer og drikkepenge
• Adgang til museer og attraktioner
• Evt. tillæg for specifikke
kostønsker.

Afrejsedatoer 2016
AMSTERDAM–BRÜGGE
April:
16/4 og 30/4 Fluvius
Maj
7/5 og 21/5 Magnifique 2
14/5 Magnifique
14/5 og 28/5 Fluvius
Juni
4/6 Magnifique 2
11/6 og 25/6 Fluvius
25/6 Magnifique
Juli
2/7 og 16/7 Magnifique 2
9/7 Gandalf
9/7 og 23/7 Fluvius
23/7 Magnifique
August
6/8 Magnifique
6/8 og 20/8 Fluvius
13/8 og 27/8 Magnifique 2
September
3/9 Gandalf
3/9 og 17/9 Magnifique
3/9 og 17/9 Fluvius
10/9 og 24/9 Magnifique 2
Oktober
1/10 Magnifique

Afrejsedatoer 2016
BRÜGGE - AMSTERDAM
April
23/4 Fluvius
Maj
7/5 Fluvius
14/5 og 28/5 Magnifique 2
Juni
4/6 og 18/6 Magnifique
18/6 Fluvius
25/6 Magnifique 2
Juli
2/7, 16/7 og 30/7 Fluvius
9/7 Magnifique 2
16/7 og 30/7 Magnifique
August
6/8 og 20/8 Magnifique 2
13/8 og 27/8 Fluvius
27/8 Gandalf
September
3/9 og 17/9 Magnifique 2
10/9 Gandalf
10/9 og 24/9 Magnifique
10/9 og 24/9 Fluvius
Oktober
1/10 Magnifique 2
8/10 Magnifique

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler i
Unisexmodel med 7 gear og både
hånd- og fodbremse. Til alle cykler
medfølger en cykeltaske.
Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr,
hvilket dog findes i et begrænset
omfang og derfor skal bestilles i god
tid i forvejen (2 mdr. før).
Det er muligt at medbringe egen cykel,
men rederiet påtager sig ingen form
for ansvar i forhold til evt. skade, tab
eller tyveri af cyklen.
	
  

Brug af cykelhjelm er ikke lovpligtigt i
hverken Holland eller Belgien og
forefindes derfor ikke på skibet. For
din egen sikkerheds skyld anbefaler vi
dog både børn og voksne at benytte
cykelhjelm og medbringe sin egen
hjelm, hvis man ønsker at cykle med
hjelm.

Generel information
• Guiden orienterer hver aften om
næste dags program og cykler med
gruppen og fortæller undervejs (på
engelsk og/eller tysk) om de
steder, seværdigheder og byer,
som I passerer..
• Guiden leder 3-4 byvandringer i de
byer, hvor det er aktuelt.
• Der er gratis kaffe og te i salonen
hver dag frem til kl. 16.00. Efter
dette tidspunkt koster det en lille
smule.
• Kahytten har eget bad og toilet og
fungerer rent praktisk stort set på
samme måde som et hotelværelse
med daglig rengøring og mulighed
for at få rene, tørre håndklæder.
• Alle afstande er beregninger af de
anbefalede ruter og mulige omveje.
• Cykelturene kræver ikke specielt
udstyr, men de fleste vil finde det
behageligt at cykle i et par
cykelbukser og evt. cykelhandsker
til at absorbere stød m.v. Det er
dog ikke nogen nødvendighed, og
cykelturene kan snildt gennemføres
i helt almindeligt tøj.
• Der er en afslappet stemning
ombord og ingen dresscode.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Nærmeste lufthavne er Amsterdam
og Bruxelles. (Der er en lufthavn i
Brügge, men ingen direkte fly fra
Danmark.)
Ved ankomst i Schipol Amsterdam
lufthavn anbefaler vi at tage et
direkte tog ind til Amsterdams
hovedbanegård Centraal Station.
Der kører tog hele tiden, turen tager
15-20 minutter. Billetter købes i
automat i lufthavnen, inden man går
ned på perronen. Fra Centraal
Station tages en bus eller taxa til
skibets kajplads (ca. 10 min.).
Hvis billetten kan fås til fornuftig pris
kan det være en fordel at flyve f.eks.
ud til Amsterdam og hjem fra
Bruxelles.

Hvis man slutter turen i Brügge og skal
hjem til Danmark via Amsterdam kan
man tage toget fra Brügge direkte til
Schipol lufthavn. Med et skift og
transfertid skal der afsættes ca. 3
timer i alt til turen.
Til Bruxelles kører toget uden skift på
omkring 1 time.
Med tog:
Fra Padborg til Amsterdam: ca. 9
timer med 2 skift undervejs.
Fra Padborg til Brügge: ca. 14 timer
med 3-4 skift undervejs.

I egen bil:
Padborg – Amsterdam Centrum:
ca. 620 km

Rutekarakteristik:

Det er meget nemt at cykle i Holland
og Flandern.
Selvom andre dele af Belgien er
bjergrige, så er Flandern behagelig
fladt med kun nogle få meget lette
bakker. Her er med andre ord meget
smukt, hyggeligt og ingen stejle
stigninger.

Padborg – Brügge Centrum:
ca. 810 km

Præsentation af skibene:
På de følgende sider finder du en præsentation af hvert af de fire skibe, som sejler denne tur i år.
•

Skibene har forskellig størrelse og indretning …
o
o
o

	
  

Fluvius er det største
Gandalf det mindste og
Magnifique 1 og 2 de mest luksuriøse.

•

Alle skibe har restaurant og en eller flere lounges samt bar og et eller flere soldæk. Herudover er der mindre forskelle på
skibene, såsom at Magnifique f.eks. har en hot tub / whirlpool spa på agterdækket. Se den nøjagtige beskrivelse for hvert
enkelt skib.

•

Da skibene har forskellig kapacitet og er forskelligt indrettet, så er der også forskellige kahytstyper på de enkelte skibe.
Alle skibe vil dog som udgangspunkt have flest kahytter til 2 personer og nogle få kahytter til 1 person. Med hensyn til
suiter og familiekahytter er det ikke alle skibe, der kan tilbyde forskellige kahytstyper. Se venligst den nøjagtige
beskrivelse for hvert enkelt skib.

•

Nogle skibe har kun kahytter på ét dæk, mens andre skibe har både et øvre og nedre kahytsdæk.

M/S Magnifique:
Magnifique er et af de flotteste skibe til cykelkrydstogter i Europa. Det
er
et
mindre og meget hyggeligt luksuskrydstogtsskib, der i 2013/2014 blev fuldstændig
moderniseret og forlænget til sine nuværende 63 meter.
På det øvre dæk har I restaurant, bar og lounge med storskærm, gratis WiFi* og
store panoramavinduer. Udenfor er der to delvist overdækkede soldæk med
mahognibelægning og behagelige stole og borde. På dækket i agterstavnen er
der en whirlpool/jacuzzi til hygge og afslapning efter cykelturen og forrest et grill/barbecueområde samt naturligvis opbevaringsplads til cykler.
*WiFi forbrug op til 50 MB pr. dag er gratis. Større forbrug kan købes mod mindre
tillæg.
Kahytstyper og indretning:
M/S Magnifique har plads til 35 gæster i 17 kahytter. Alle kahytterne er
beliggende på nedre dæk og fordelt på:
• 11 stk. twin kahytter på ca. 11 m² til 2 personer med enkeltstående
senge. Enkelte twin kahytter har mulighed for en ekstra opredning til 3
personer
• 4 stk. premium twin kahytter på ca. 14 m² til 2 personer
sammenstående senge og et hyggeligt lille siddeområde og
• 2 stk. single kahytter på ca. 8 m2 til 1 person.
Alle kahytter har eget toilet og badeværelse, fladskærmstv med mange satelitkanaler (dog ikke danske programmer), justerbar air
condition og koøjer mod den gode udsigt. (Af sikkerhedsgrunde må vinduerne ikke åbnes).

	
  

M/S Magnifique 2:
Med baggrund i den store succes med M/S Magnifique, som
hvert år på et meget tidligt tidspunkt er fuldt booket for hele sæsonen, har vi desværre ofte måttet melde udsolgt til mange af vore
kunder. Det er derfor en meget stor glæde, at kapaciteten på ruten nu fordobles med bygningen af et helt nyt cykelkrydstogtsskib:
Magnifique 2.
Magnifique 2 bygges i perioden marts 2015 til marts 2016 og vil være klar til sæsonstart i april 2016. Søsterskibet Magnifique har
sat standarden for et hyggeligt flodkrydstogtsskib til cykelkrydstogter, og Magnifique 2 vil på mange måder ligne sin søster rigtig
meget, men hvor Magnifique har alle kahytter på nedre dæk, så vil Magnifique 2 også få et øvre dæk med 4 stk. luksussuiter med
store panoramavinduer forrest i skibet.
Magnifique og har plads til 35 gæster. På det øvre opholdsdæk finder I en smagfuldt indrettet
restaurant, bar og lounge med storskærmsfjernsyn og store panoramavinduer. Udenfor er der et delvist
overdækket soldæk med mahognibelægning og behagelige stole og borde i skibets agterende og
cykelopbevaring på fordækket. Der er gratis WiFi ombord med forbrug op til 50 MB pr. dag. Hvis man
har brug for mere end 50 MB pr. 24 timer, så kan yderligere forbrug købes mod mindre tillæg.
Kahytstyper og indretning:
M/S Magnifique 2 er 63 meter lang og har plads til 35 gæster i 17 kahytter fordelt på:
• 4 stk. suiter på øvre dæk. Kahytterne er ca. 14 m² og indrettet til 2 personer sammenstående senge og et hyggeligt lille
siddeområde
• 13 stk. twin kahytter på nedre dæk. Kahytterne er ca. 11 m² og indrettet til to personer med enkeltstående senge.
Enkelte twin kahytter har mulighed for en ekstra opredning til 3 personer
• 1 stk. single kahyt på nedre dæk. Ca. 8 m2 til 1 person.
Alle kahytter har eget toilet og badeværelse, fladskærmstv med mange satelitkanaler (dog ikke danske programmer) og justerbar
air condition. Suiterne på øvre dæk har et 2 meter bredt panoramavindue, hvor vinduet kan åbnes i den ene side. Kahytterne på
nedre dæk har hyggelige koøjer mod den gode udsigt, men af sikkerhedsgrunde kan vinduerne ikke åbnes.

	
  

Der	
  tages	
  forbehold	
  for	
  at	
  disse	
  
billeder	
  er	
  arkitekt-‐/designfotos.	
  
Mindre	
  afvigelser	
  kan	
  muligvis	
  
forekomme	
  efter	
  færdigbygning	
  af	
  
skibet.	
  

M/S Fluvius:
M/S Fluvius er et populært og hyggeligt skib, som sejler med
cykelkrydstogtsgæster i Holland, Belgien og Tyskland.
Skibet er 70 meter langt og har plads til max. 36 gæster.
På det øvre dæk er der et stort rum, som opdeles af baren og med
restaurantområde i den ene ende og en hyggelig salon med lounge
omkring baren i den anden ende. Det delvist overdækkede soldæk har siddegrupper med borde og stole. Herudover er der
opbevaringsplads til cykler på dækket.

Kahytstyper og indretning:
M/S Fluvius har plads til 36 gæster i 19 kahytter. Alle kahytterne er beliggende på både øvre og nedre dæk og fordelt på:
• 3 stk. twin kahytter på øvre dæk. Kahytterne er ca. 10 m² og indrettet til 2 personer med enkeltstående senge.
• 14 stk. twin kahytter på nedre dæk. Kahytterne er ca. 10 m² og indrettet til 2 personer med enkeltstående senge.
• 2 stk. single kahytter på nedre dæk. Kahytterne er ca. 8 m2 og indrettet til 1 person.
Alle kahytter har eget toilet og badeværelse, fladskærmstv med mange satelitkanaler (dog ikke danske programmer), individuelt
justerbar air condition og ventilationsanlæg. (Af sikkerhedsgrunde kan vinduerne ikke åbnes i kahytter på nedre dæk).

	
  

M/S Gandalf:
M/S Gandalf er et meget hyggeligt, lille skib og hører med sine 45
meter til blandt de små, intime cykelkrydstogtsskibe, men skibet er
samtidig indrettet både bekvemt og praktisk.
Salonen er et stort rum, der er fælles for gæsterne ombord, og det
er også her måltiderne indtages. Der er to soldæk på skibet med
behagelige stole og borde og også opbevaringsplads til cykler.
Skibet er udstyret med et dobbelt tag med solceller, der sørger for grøn energi til skibet og dermed også sørger for rolige aftener
med fred for generatoren.
M/S Gandalf sejler under hollandsk flag og har i mange år sejlet med glade cykelkrydstogtsgæster i Holland og Belgien. Kaptajn
Hans Petrus og hans erfarne besætning vil sørge for at give dig en oplevelsesrig ferie ombord.

Kahytstyper og indretning:
M/S Gandalf har plads til max. 22 gæster i 10 kahytter. Alle kahytter er twin kahytter på ca. 8 m² indrettet til 2 personer med
enkeltstående senge. Enkelte kahytter har mulighed for en ekstra opredning til 3 personer.
Alle kahytter er beliggende på nedre dæk og udstyret med eget toilet og badeværelse.
Alle vinduer og koøjer mod den gode udsigt kan åbnes.

	
  

Priser	
  2016	
  
	
  M/S	
  Magnifique	
  

	
  

Alle afrejsedatoer i 2016

Twin kahyt (2 pers.) 	
  

DKK

7.785

Premium Twin kahyt (2 pers.)	
  

DKK

8.900

Single kahyt (1 pers.)

DKK

9.950

Triple kahyt (3 pers.)

DKK

7.350

Premium Triple kahyt (3 pers.)

DKK

8.350

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

1.300

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

	
  

Alle afrejsedatoer i 2016

Twin kahyt (2 pers.) 	
  

DKK

7.885

Suite på øvre dæk (2 pers.)	
  

DKK

9.975

Single kahyt (1 pers.)

DKK

10.365

Triple kahyt (3 pers.)

DKK

7.475

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

1.300

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

Pris pr. person

M/S	
  Magnifique	
  2	
  
Pris pr. person

M/S	
  Fluvius	
  
Lavsæson

Mellemsæson

Højsæson

	
  

16/4 og
24/9

23/4, 10/9
og 17/9	
  

30/4 – 3/9	
  

Twin kahyt på nedre dæk (2 pers.) 	
  

DKK

5.425

6.095

6.485

Twin kahyt på øvre dæk (2 pers.)	
  

DKK

6.485

7.245

7.550

Single kahyt på nedre dæk (1 pers.)

DKK

7.100

Single kahyt på øvre dæk (1 pers.)

DKK

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

7.845
8.185
På forespørgsel
(Pris ca. Twin kahyt pr. person + 50%)
550

Leje af el-cykel

DKK

1.250

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

	
   Pris pr. person	
  

	
  

M/S	
  Gandalf	
  

	
  

Alle afrejsedatoer i 2016

Twin kahyt (2 pers.) 	
  

DKK

6.800

Single kahyt (1 pers.)

DKK

8.550

Triple kahyt (3 pers.)

DKK

6.450

Leje af alm. cykel med 7 gear

DKK

600

Leje af el-cykel

DKK

1.300

Grupperabat

DKK

5% rabat ved mindst 8 personer

Pris pr. person

	
  

