PROGRAM: VÅRKRYSSNING PÅ RHEN FRÅN
AMSTERDAM
6 frukostar, 5 luncher och 6 middagar inkluderad

Dag 1

Amsterdam
Välkommen ombord!
Middag
Escape Travels reseguide möter dig på flygplatsen och tillsammans flyger vi till Amsterdam.
När vi fått vårt bagage kör vi till fartyget och går ombord på MS Crucebelle, som kommer
att vara vårt hem de närmaste dagarna.
Vi bekantar oss med fartyget och träffas före middagen för en välkomstdrink och
presentation av besättningen.
Middag serveras i fartygets restaurang.

Detta program uppdaterades senast 06. september 2021, 14:27
För priser, avresedatum, villkor och en rikare resepresentation, se:
https://www.escapetravel.se/resa/flodkryssning-amsterdam-keukenhof/

Dag 2

Nijmegen
Hela dagen till eget förfogande
Frukost, lunch, middag
Välkommen till Nijmegen - Nederländernas äldsta stad. Nijmegen grundades av romarna
som en viktig bas på grund av dess strategiska läge. Cirka 100 e.Kr. hade romarna anlagt en
hel stad som heter Ulpia Noviomagus Batavorum på kartan och Nijmegen fick stad- och
marknadsrättigheter av kejsare Trajan.
Inte bara romarna har satt sina spår i staden. Nijmegen var också den nordligaste bostaden
för kejsaren Karl den store och en blomstrande kejserlig stad. Tyvärr överlevde Nijmegen
inte andra världskriget. Den 22 februari 1944 förstördes en stor del av innerstaden av
allierade bombningar. När du står på Grote Markt kan du se en tydlig skillnad i typen av
byggnader när du antingen blickar mot Waaggebouw eller när du står med ryggen vänd mot
den.
Efter lunch har ni möjlighet att gå med på en utflykt till Kröller-Muller Museum (utflykten
köps ombord).
På Kröller-Müller-museet hittar du världens finaste Van Gogh-samling och kan uppleva
mästerverk av moderna mästare som Claude Monet och Pablo Picasso.
I skulpturträdgården kan du promenera förbi verk av Aristide Maillol, Jean Dubuffet och
andra kända skulptörer.
Om du hellre vill uppleva denna charmiga stad på egen hand kan vi rekommendera att du tar
en resa till Grote Markt. Här hittar du ett antal historiska vattenhål, bland annat stadens
äldsta pub In de Blaauwe Hand.
Staden är också känd för bra shopping - "Shop til you drop" är deras slogan!
Oavsett vad du väljer att göra under dagen så är det viktigt att vara tillbaka på fartyget innan
kl 18.00 - då sätter fartyget kurs mot Antwerpen och vi avnjuter en god middag under
färden.

Dag 3

Antwerpen, Belgien
Stadrundtur i Antwerpen och utflykt till Bryssel
Frukost, lunch, middag
Antwerpen är Belgiens näst största stad och har tack vare sitt strategiska läge vid floden
Schelde alltid varit en viktig hamnstad.
Efter frukost går vi en stadsvandring (ingår i utflyktspaketet, måste bokas senast 45 dagar
innan avresa) i det historiska distriktet, som finns med på UNESCO: s världsarvslista. Detta
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är stadens hjärta med rådhusplatsen (Grote Markt), slingrande kullerstensgator, små smala
gränder och en stor katedral från 1400-talet. Det vackra rådhuset är en blandning av
flamländsk och italiensk stil. Barockmålaren Rubens bodde i Antwerpen större delen av sitt
liv och i katedralen kan du se några av hans mest kända målningar.
Kärnan i Antwerpens historiska distrikt avslöjar att handel och sjöfart har varit viktigt för
staden. De stora kyrkobyggnaderna, tillsammans med ståtliga handelshus och palats, är ett
synligt tecken på välstånd genom flera århundraden.
Vi äter lunch ombord på fartyget.
På eftermiddagen kan du njuta av tiden ombord eller gå i land på egen hand. Gemensamt för
alla belgiska städer är det stora urvalet av belgisk choklad, belgiska våfflor, pommes frites
och belgisk öl. Antwerpen är inget undantag, så varför inte leta upp en trottoarrestaurang
och titta på det myllrande gatulivet?
Alternativt kan du följa med på en bussresa till Bryssel där du får en mycket bra inblick i
stadens huvudstad, denna utflykten köps ombord.
Fartyget ligger vid kajen över natten.

Dag 4

Antwerpen - Dordrecht – Rotterdam
Lär känna Dordrecht
Frukost, lunch, middag
Vid lunchtid är vi tillbaka i Nederländerna och till den något okända staden Dordrecht.
Staden är den äldsta i provinsen och har en rik historia och kulturliv. Nära staden delas
floden Beneden-Merwede upp i kanalen Noord och floden Oude Maas. Denna
"treflodsövergång" är en av Nederländernas mest trafikerade vattenvägar.
Efter lunch kan eftermiddagen användas för att ta en närmare titt på Dordrecht på egen
hand. Dordrechts rika historia är fortfarande tydlig när du går genom centrala staden, förbi
monument och museer. Du upptäcker Dordrecht bäst till fots. Ta "Rondje Dordt", en skyltad
promenad förbi stadens hamnar, monument, viktiga historiska platser och attraktiva
shoppinggator.
Du kan också segla genom de gamla hamnarna i en elektrisk båt, som tar dig förbi hus
byggda i vattnet och under mörka broar. Vi rekommenderar även att se den vackra utsikten
över "treflodskorsningen" från Groothoofd.
Kl 17.00 seglar fartyget vidare och anländer till Rotterdam medan vi njuter av en god
middag.
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Dag 5

Rotterdam och Delft
Heldagsutflykt i Rotterdam och till Delft
Frukost, lunch, middag
Efter frukost kan du gå med på en heldagsutflykt som inkluderar en stadsrundtur i
Rotterdam, Delft och lunch på en lokal restaurang. (denna utflykten ingår i utflyktspaket
som kan köpas fram till 45 dagar innan avresa)
Vi får bland annat se stadens viktigaste attraktioner, såsom centralstationen,
museumsparken och Erasmusbron. Vi går till stadens saluhall och vidare till rådhuset och
Laurens kyrka.
Rotterdam ligger på båda sidor om floden Nieuwe Maas, en av kanalerna i det stora deltat
vid mynningen av floden Rhen. Europas mest trafikerade hamn ligger här, i den
mångkulturella staden Rotterdam. Staden liknar inte någon annan holländsk stad.
Under andra världskriget bombades staden och endast rådhuset, postkontoret och ett par
kyrkor blev kvar. Europas första skyskrapa, det 45 meter höga Vita huset, överlevde också
bombningen - tack vare dess tjocka väggar. Rotterdam byggdes upp som en modern stad
och överraskar med en mängd spännande, otraditionella höghus. Den speciella arkitekturen
lockar många besökare som fascineras av byggnaderna med sluttande fasader, runda kurvor,
hörn, fjädrar och en spännande färgsättning.
Därefter fortsätter resan mot Delft - en trevlig kanalstad med ett charmigt historiskt
distrikt som under flera århundraden varit en av Nederländernas viktigaste kulturstäder.
Delft är också känt för sin produktion av vackert porslin och vi kommer att besöka Royal
Delft Pottery som anses vara den finaste producenten av porslin här. Royal Delft grundades
år 1653 och målas fortfarande för hand enligt hundraåriga gamla traditioner. Här finns också
en imponerande samling av antikblått porslin och modernare porslin.
Alternativt kan du välja att stanna ombord, njuta av livet på däck och/eller ta en resa på egen
hand till Rotterdam.

Dag 6

Amsterdam
Kanaltur i Amsterdam och Keukenhof
Frukost, lunch, middag
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Amsterdam är Nederländernas största stad och landets huvudstad. Dess historia kan spåras
tillbaka till 1200-talet då det var ett litet fiskesamhälle vid floden Amstel. Senare byggdes en
damm för att skapa en hamn vid Amstel och staden växte upp runt den.
Efter frukost kan du antingen promenera runt i denna vackra stad på egen hand eller delta i
en kanalbåttur (denna utflykten ingår i utflyktspaket som kan köpas fram till 45 dagar innan
avresa). Det bästa sättet att uppleva Amsterdam är med kanalbåt!
Kanalerna i den gamla staden finns på UNESCO:s världsarvslista och slingrar sig mellan
stadens byggnader och förbi de många husbåtarna som är förankrade längs stranden.
Kanalbåten tar oss under broarna och genom Amsterdams centrum där vi kommer nära de
många husbåtarna och vardagen längs kanalerna.
Efter lunch ombord kan du delta i en utflykt till den världsberömda Keukenhof blomsterpark
(utflykten kan köpas till och bokas fram till 45 dagar innan avresa). Trädgårdsdesignerna har
naturligtvis sett till att den blommar vid olika tidpunkter under den åtta veckor korta
säsongen. De har konstnärligt utformat trädgården med överdådiga blomsterrabatter i alla
regnbågens färger liksom bäckar, dammar, tematrädgårdar, buskar och träd. Mer än 5
miljoner blommor - de flesta tulpaner - ger alla en känsla av vår, den ena vackrare, mer
ömtålig, mer förfinad och ännu mer underbar än den andra. Detta måste bara upplevas - helt
enkelt TULPANTASTISKT!
Vi återvänder till fartyget för vår sista middag tillsammans - en välsmakande galamiddag!

Dag 7

Amsterdam
Hemresa
Frukost
Vår trevliga flodkryssning är över och efter frukost är det dags att säga adjö till
besättningen ombord.
Vi hämtas med buss och åker direkt till flygplatsen för att ta flyget tillbaka till hem.
Tack för denna turen och välkommen tillbaka!
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