holland
6 dagar

Vi tittar innanför dörrarna på den enorma anläggningen Flora Holland, där miljontals blommor auktioneras bort varje morgon. En höjdpunkt på resan är
”Bloemencorso”, den årliga blomsterparaden med
sina fantasifullt dekorerade vagnar.
Den historiska staden Delft hade sin storhetstid
redan på 1600-talet och blev känd bland annat för
det blåvita porslinet, som vi får veta mer om under
besöket hos en tillverkare. Självklart bekantar vi
oss med huvudstaden Amsterdam genom att åka
båt på dess kanaler och strosa längs den flytande
blomstermarknaden.
En upplevelse av annan art möter oss på Panorama Mesdag i regerings- och kungastaden den Haag,
där vi får beundra den otroliga, 1 700 kvadratmeter

stora rundmålningen. I Haags utkant bor vi under
dagarna i Holland på ett mycket bra, fyrstjärnigt hotell.
På vägen ner kör vi på den berömda Nordsjövallen,
besöker den gamla fiskeorten Volendam samt en
ost- och träskotillverkare.
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Möt våren i tulpanernas ”hemland” Holland! Här väntar
Keukenhofs storslagna blomsterpark på oss med en otrolig
färgprakt som bildas av alla sorters tulpaner, liljor och hyacinter. Paviljonger med spännande blomsteruppsättningar,
ett hus fullt av orkidéer och flera intressanta tematrädgårdar utgör andra sevärdheter i denna 32 hektar stora park.

oberammergau

Avresa: 18/4 2018 Pris: 7395:Ingår: Bussresa, förmiddagskaffe dag 1, logi i 2-bäddsrum, 5 frukostar, 5 middagar, avslutningsmiddag,
inträden till Keukenhof, Panorama Mesdag och
Blomsterbörsen, kanaltur, besök i Delft ochVolendam,
reseledare
Tillägg: Enkelrum 1800:- avbeställningsskydd 150:-,
reseförsäkring
Valuta: Euro

jokkmokks marknad 2019
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En spännande och annorlunda resa till Europas största och äldsta
vinterfest – Jokkmokks marknad. Snön knarrar under skorna och
det dunkla vinterljuset lyses upp av välkomnande eldar.
I Lappland, 200 km norr om polcirkeln, ligger Jukkasjärvi vid Torne
älv. Det är isen härifrån som används för att skapa det fantastiska
ishotellet. Resan börjar i Luleå med en guidad visning av Gammelstads
kyrkstad. Vi besöker också Kiruna och LKAB:s gruva där.
Ett spännande besök på Ishotellet i Jukkasjärvi blir det.Vi ser också
Jukkasjärvi kyrka med Bror Hjorts speciella triptyk som altartavla. En
resa som ger många minnen med i bagaget hem.
Avresa: 4/2 2019
Cirkapris: 10200:- (ej klart vid tryckning)
Ingår: Flyg Landvetter-Luleå t/r, buss under resan i Norrland, logi i
2-bäddsrum, 4 frukostar, 4 middagar, guidad visning av Gammelstads
kyrkstad, guidad visning av LKAB-gruvan i Kiruna, guidad visning
inkl lunch på Jukkasjärvi Ishotell, besök i Jukkasjärvi kyrka, besök på
Jokkmokks marknad, reseledare

Redan nu har vi börjat planera för Passionsspelen
2020. Datum är klara men programmet är ännu inte
fastställt. Vi erbjuder olika varianter i kombination
med spelen. Samtliga avgångar innehåller två övernattningar i Oberammergau eller ort i närheten. Vi
kommer att ha biljetter i kategori 1 samt kategori B
i boende vilket betyder fyrstjärnigt hotel.
Avresa: 24/5, 29/5, 14/7, 19/7, 6/9, 13/9 2020
Cirkapris: 14000:Efter Oberammergau åker vi till ”klosterbyn” Beuron i Schwartzwald. I härlig miljö och natur gör vi
utflykter. Det blir både kultur och tid för vandring
med eftertanke och samtal. Anmäl redan nu ditt
intresse så att du är säker på en plats!

www.erlingsresor.se
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