
Dag 1  Opsamling og videre mod Rødby Færgehavn. 45 
min sejlads til Puttgarden havn, og vi er klar til turen 
sydover. Med passende strække-ben og et frokostpause-
stop undervejs passeres Hamborg, Bremen og Osnabrück, 
inden vi kører ind i Holland til byen Ede, hvor vi bor under 
opholdet i Holland. Vi er fremme og klar til at få vores ho-
telnøgle ved 18-tiden. Herefter er der middag på hotellet.
 
Dag 2  Besøg på det Kongelige palæ ”Paleis Het Loo”, der 
er opført i 1680`erne og var sommerresidens for Dronning 
Wilhelmina af Holland indtil 1962. Stedet overgik til Dron-
ning Juliana, som lod sin datter Prinsesse Margriet residere 
der indtil 1975. Residensen overgik til den hollandske stat 
i 1976.  Vi går indenfor og ser de udsmykkede rum, nyder 
den smukke barokpark og går en tur i stald gården og kig-
ger ind i stalde og garager. Palæet kaldes ofte for Hollands 
Versailles og har flere ligheder.
Herefter fortsætter vi til byen Apeldoorn, hvor der vil 
være tid til at spise frokost på egen hånd, spadsere en tur i 
gågaden eller besøge Coda Museet, der byder på moderne 
billed- og skulpturkunst (entré ikke inkludret i rejsens pris). 
Vi kører retur til hotellet sidst på eftermiddagen.

Dag 3  I dag besøges Floriaden 2022, og vi bruger dagen 
på at opleve udstillingen, som også byder på flere temaer 
såsom:
Grønne - parker og grønne strukturer, der gør byer mere 
attraktive.
Fødevarer - fødevareproduktion, sikkerhed og fødevaresik-
kerhedsløsninger.

Sundhed - effekten af grønne strukturer på et sundt livs-
miljø såvel som byens fysiske og mentale vitalitet.
Energi - bæredygtige energiløsninger samt virkningen af 
grønne områder på byens vitalitet.
Frokost er på egen hånd.

Dag 4  Vi kører mod Apeldoorn via Arnhem, hvor vi skal se 
John Frost Broen. Undervejs beretter vores rejseleder om 
slaget ved Arnhem og broens rolle i slaget. 
De bjerge, der nu engang er i Holland,  skal vi da opleve. 
Det gør vi på køreturen i Nationalparken med flot natur og 
landets ”måske” 2 eneste hårnålesving undervejs til det 
”måske” vel nok højeste punkt i Holland. 
Frokosten (inkl. i rejsens pris) foregår på restaurant i én af 
de mindste byer i Holland.
Efterfølgende besøger vi Kröller- Müller Museet ved byen 
Apeldoorn.  En interessant skulpturhave og kunstmuseet 
med verdens næststørste samling af Van Gogh værker. Der  
bliver god tid til at opleve museet.

Dag 5  Hjemrejsedag. Vi tager turen hjemad via samme 
vej som på udrejsen. Der holdes passende pauser samt 
frokoststop i løbet af dagen.

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til programændringer.

REJSEBESKRIVELSE

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Specialrejser A/S Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg
Tlf. 55986004  •  E-mail: info@orslev.dk • Medlem af rejsegarantifonden nr. 1711



Floriaden 2022 Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

5 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
31. maj - 4. juni 2022

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.  5.130,00

Enkeltværelsestillæg kr.  685,00

• Bustransport i 4* turistbus 
• Dansk rejseleder
• 4 x overnatning 
• 4 x morgenbuffet 
• 1 x frokost (dag 4)
• 4 x middag på hotellet
• Entré Palais Het Loo
• Entré Kröller-Müller Museet
• Entré Floriaden 2022
• Lovpligtige skatter og afgifter

PARKHOTEL DE BOSRAND
Bosrand 28
NL-6718 ZN Ede

Parkhotel De Bosrand ligger 2,3 km 
fra byen Ede. De 44 værelser er rum-
melige og har eget badeværelse, tv, 
telefon og arbejdsområde. Hotellet 
tilbyder gratis trådløs internetadgang, 
døgnåben reception, elevator og har 
egen restaurant. 

Floriade Expo 2022 afholdes hvert 10. år og bliver i 2022 afviklet i Al-
mere i Holland med temaet ”Grønne byer”.
Fokus er på fremtidens byer, og selve udstillingen bliver starten på et 
nyt byområde tæt på Amsterdam. Næsten alt, hvad der skal bygges 
til udstillingen, bliver en del af Almere’s arv.  Strukturerne forbliver 
og bliver en del af samfundet. Som en del af dette innovative udstil-
lingskoncept vil Floriade Expo 2022 give et bud på løsninger, der kan 
bidrage til at sikre sunde og attraktive byer og finde en bedre balance 
mellem ’gråt’ og ’grønt`. 
Rejsen byder desuden på udflugt til Det kongelige Palæ Het Loo, der 
også omtales som Hollands Versailles, hvilket kan se på havekunsten 
i slottets barokhave. Vi besøger endvidere Kröller-Müller museet, der 
byder på verdens næststørste samling af Von Gogh værker samt en 
interessant skulpturhave.
Endelig besøger vi broen, der stod stand i Slaget ved Arnhem under 2. 
Verdenskrig

HOLLAND - KUNST • KULTUR • MILJØ


