
  

 

HBL-läsarresa,  
Amsterdam 4–7.4.2020 

Preliminärt reseprogram 

Amsterdam och vår i samma paket ger dig en okomplicerad stadssemester med enastående blomsterprakt. Under denna 
resa kan du vara säker på att du hinner se och uppleva mycket. 

Flygtidtabell / Finnair: 
4.4.2020 Helsingfors – Amsterdam   08:10 – 09:40  AY1301 
7.4.2020 Amsterdam  – Helsingfors   18:50 – 22:10  AY1306 
Obunden flygtidtabell. Klockslagen anger lokal tid. I Holland är klockan en timme efter finsk tid. 
 

Lördag 4.4 – Välkommen till Holland, Clara Maria träskoverkstad och ostmejeri!  
Vi rekommenderar att du anländer till Helsingfors–Vanda flygfält 2 timmar innan flygets avgång. På Finnairs webbsida 
www.finnair.fi kan du checka in i förväg, tidigast 36 timmar innan avgång.  
Vid incheckningen anger du de uppgifter som står under BOOKING REF: AMADEUS: på biljetten, d.v.s. bokningsnummer, 
vilket består av 6 tecken (kan innehålla såväl bokstäver som siffror), och efternamn, i den form det står på biljetten. En 
annan möjlighet är att du anger ditt efternamn och den ticket number (en nummerserie som börjar på 105) som står på 
biljetten. 
Sittplatserna under flygresan bestäms i samband med incheckningen. Om du inte är nöjd med den sittplats du erbjuds kan 
du i samband med incheckningen försöka byta sittplats utan tilläggskostnader, ifall det ännu finns lediga platser i 
flygplanet (för comfort- och exit-platser samt övriga specialplatser uppbärs en tilläggsavgift). Efter att du checkat in måste 
du föra eventuellt lastrumsbagage till baggage-drop-disken. Därefter går du till säkerhetskontrollen. 
På Finnairs flyg är det utan tilläggskostnader tillåtet att ha med sig en resväska på högst 23 kg per passagerare över 2 år. 
Utöver detta får man ha med sig högst 8 kg handbagage i en väska vars mått är högst 56x45x25 cm. 
På Finnairs flyg kan man köpa mellanmål enligt egen önskan ur den avgiftsbelagda Sky Bistro-menyn. Kaffe och te samt 
Finnairs signaturdricka blåbärssaft kostar ingenting. Specialdieter beaktas inte.  
 
Finnairs flyg AY1301 avgår kl. 08:10 och anländer till Amsterdam kl. 09:40. På flygfältet möts vi av en svenskspråkig guide. 
Vi transporteras med buss till Amstelveen. Här får vi bekanta oss med Clara Maria bondgårds träskoverkstad, där 
verksamhet bedrivits i 150 år, samt med gårdens ostmejeri. I båda sker produktionen med traditionella metoder. I 
ostmejeriet häller man den nymjölkade mjölken i ett stort kar. Här får gårdens Gouda-ostar sin början. I träskoverkstan får 
vi se hur hela processen från "träklabb" till färdig sko går till när man använder sig av traditionella metoder. Vi intar en 
gemensam lunch inklusive måltidsdrycker. På eftermiddagen transporteras vi till vårt hotell för inkvartering. 



  

 

 
 
 

Söndag 5.4 – Diamantsliperi och kanalkryssning! 
Frukost på hotellet. På morgonen promenerar vi till ett diamantsliperi, där vi får se glimmande diamanter och höra fakta 
om dem. Efter besöket i diamantsliperiet fortsätter vi vår dag med en cirka 1,5-timmar lång kanalkryssning, under vilken vi 
får avnjuta en lätt lunch (inklusive måltidsdrycker) och se Amsterdams färggranna hus med sina omgivande vackra kanaler. 
Amsterdam utvecklades från en liten 1200-tals fiskeby vid Amstelflodens strand till ett centrum för handel och transport, 
och det nuvarande kanalnätet byggdes under 1600-talet. 

Under eftermiddagen har vi ledig tid att exempelvis besöka museer, av vilka det finns ett stort utbud i Amsterdam.  

Måndag 6.4 – Zaanse Schans och Volendams fiskeby   
Efter frukost åker vi på en utfärd till Zaanse Schans och Volendam. Under denna utfärd får du se allt det som Holland är 
känt för ute i världen – vattnet, bevattningskanalerna, den vackra landsbygden med sina betesmarker, kor och får, de 
idylliska byarna och naturligtvis väderkvarnarna. Direkt norr om Amsterdam öppnar sig provinsen Norra Hollands 
slättlandskap. Den första deletappen under vår utfärd är musei- och boendeorten Zaanse Schans vid Zaanflodens strand, 
cirka 10 km norr om Amsterdam. I området vid Zaanfloden stod ännu under 1800-talet hundratals väderkvarnar, men 
under den industriella utvecklingens gång förlorade väderkvarnarna småningom sin betydelse som 
produktionsanläggningar; idag finns här fyra väderkvarnar. Förutom väderkvarnarna finns i Zaanse Schans bland annat ett 
ostmejeri, en träskoverkstad (som ansluter till ett litet träskomuseum), ett urmuseum, ett dräktmuseum, en antikaffär, en 
affär som säljer gammaldags sötsaker och en livsmedelsaffär från början av 1900-talet samt en souveniraffär och ett café. 
Från Zaanse Schans fortsätter vår färd mot Volendams fiskeby. I fiskebyn talas en stark lokal dialekt och emellanåt kan 
man här ännu få se invånare som klätt sig i äkta folkdräkter. Under utfärden avnjuter vi en buffélunch med tillhörande 
måltidsdrycker i Volendams fiskeby. 
 

Tisdag 7.4 – Blomsterprakt i Keukenhof – riktning hemåt 
Frukost på hotellet och utcheckning. Denna dag åker vi med en guide från vårt hotell till Keukenhof i staden Lisse. Lisse är 
centrum för Nederländernas blomsterlöksområde. Holland dominerar 65 procent av världsmarknaden för blomsterlökar. 
Värdet på exporten av blomsterlökar uppgår till över 700 miljoner euro. Europa är den största exportmarknaden för de 
holländska blomsterlökarna, den näst största marknaden är USA. Finland importerar årligen blomsterlökar motsvarande i 
snitt tio miljoner euro.  
Keukenhof är världens största blomsterlökspark, en legend, där man om hösten planterar 100 000 blomsterlökar dagligen, 
så att alla kring sju miljoner blommor ska kunna blomma om våren. Namnet Keukenhof betyder köksträdgård. Keukenhof 
ägdes under 1400-talet av den holländska grevinnan Jacoba van Beieren. Hennes betjänter plockade örter till slottets kök i 
trädgården. Området användes även för jaktändamål. Under 1800-talet omvandlades Keukenhof till en park, och denna 
parks slingrande stigar finns kvar än idag. Den verksamhet som numera bedrivs här fick sin inledning under tiden efter 



  

 

andra världskriget, när de holländska blomsterlöksuppfödarna önskade visa upp resultaten av sitt förädlingsarbete. 
Parkens areal är 32 hektar och promenadvägarnas längd uppgår till sammanlagt 15 kilometer.  
På området finns också takförsedda paviljonger med varierande blomutställningar. Pausa kan du göra i någon av parkens 
caférestauranger, med lunch på egen hand. Souvenirer kan du köpa i souveniraffärerna.  
Under returresan gör vi ännu ett uppehåll i en trädgårdsaffär, där du kan komplettera 
dina souvenirinköp ytterligare.  

Från Keukenhof åker vi till Amsterdams flygfält, och härifrån avgår Finnairs flyg AY1303 kl. 18:50. Vi anländer till 
Helsingfors kl. 22:10. 

Obundet program.  
Förutsätter en grupp på minst 24 personer.  

Resans pris: 
1250 euro/pers. i dubbelrum 
1585 euro/pers. i enkelrum  

I priset för resan ingår: 
Finnairs reguljärflyg (reservering av sittplats eller servering ombord mot tilläggsavgift), resväska 23 kg och handbagage 8 
kg, lokala skatter och mervärdesskatt, reseprogramenliga besöksmål inklusive inträdesavgifter, reseprogramenliga 
måltider inklusive måltidsdrycker, vår svenskspråkiga guides tjänster under utfärderna. 

 

Hotell  
Eden Hotel **** 
Eden Hotel har ett ypperligt läge i Amsterdams centrum, invid Amstelfloden och på endast ett stenkasts avstånd från 
Rembrandt-torget. Hotellet har 385 rum. I hotellets twin-rum står sängar med två separata madrasser, men sängarna kan 
inte dras isär. I hotellet finns ett trivsamt och rymligt frukostrum samt brasserierestaurangen Flo. 

OBS. Bussar kan inte stanna direkt utanför hotellets entré. Några minuters promenadväg är oundviklig. 

 

 
                                         Vi önskar en trevlig resa! 

 
 


