
PIA LJUNGQVIST, 
CHEFREDAKTÖR

DAGSPROGRAM
Fredag 17 april

Avresa med buss från Malmö kl 07. Vägen 
går via Öresundsbron och färjan Rödby-
Puttgarden. Ombord finns möjlighet att äta 
lunch. Under färden berättar reseledaren 
om vad vi passerar och förbereder oss för 
de kommande besöken. Tidig kväll anlän-
der vi till vårt hotell i Münster, där vi 
serveras välkomstmiddag (exkl dryck) och 
sedan övernattar i bekväma rum.

Lördag 18 april
Frukostbuffé på hotellet. Vi styr kosan mot 
grannlandet Belgien och anländer till 
Bryssel redan vid lunchtid. Först passar 
vi på att göra en stadsrundtur. Vi kör för-
bi Atomium, den gamla Heyselstadion, nu-
mera Kung Badouins stadion, Laeken 
slottområde, kungliga slottet inne i Brys-

sel mm. Under eftermiddagen checkar vi 
in på vårt centralt belägna hotell, på gång-
avstånd från Bryssels historiska centrum.  

När vi har installerat oss beger vi oss till 
stadens vackraste torg Grand Place. 
Detta är stadens hjärta, sedan många år 
upptagen på Unescos världsarvslista. 
1600-1700-talsmiljöerna och husfasader-
na berättar spännande historier om staden. 
Ett stycke bort finns den lille Manneken 
Pis, stadens mest kände medborgare. I 
kväll äter vi middag på en klassisk Brys-
selrestaurang, Chez Léon. Här vankas 
moules frites – musslor med pommes fri-
tes och belgiskt öl därtill. Andra alterna-
tiv till mat och dryck finns förstås också. 
I kvällningen blir denna del av Bryssel ex-
tra vacker med effektfull fasadbelysning. 

Söndag 19 april
Frukostbuffé på hotellet. Vi lämnar Brys-
sel och åker en dryg timmes väg västerut 

Till våren är det dags för ännu en 
av våra populära resor! Den här 
gången kan du åka med mig på 
en härlig bussresa till Belgien och 
Holland, med allt det fantastiska 
som dessa två länder har att 
erbjuda. Blomsterauktion, Anne 

Franks hus, fågelupp-
visning och en tur 
med en privatlunch-
kryssare är bara 
något av det som 
står på program-
met!

mot staden Brygge. Denna vackra stad var 
under medeltiden en rik handelsplats. Efter 
att den lokala floden slammat igen och Bryg-
ge inte längre hade snabb tillgång till havet, 
föll staden i en törnrosasömn som till vår 
glädje bevarat månghundraåriga miljöer. 

Här syns fortfarande hästskjutsar på kul-
lerstensgränderna och centrum är praktiskt 
taget bilfritt. På de många kanalerna går det 
båtar och blomsterprakten är stor. Brygge är 
känt för sina knypplade spetsar och sin fina 
choklad. Vi njuter av en promenad i staden 
med tid för egna strövtåg och lunch på egen 
hand. Efter lunch åker vi norrut in i grann-
landet Holland. Avstånden mellan sevärd- 
heterna är korta i den här regionen. 

Vid ankomsten till Amsterdam skall vi gå 
på provrum. Det har inget med klädköp att 
göra. Här är det en holländsk specialitet som 
förevisas och provas, nämligen Bols likörer 
och genever. Lucas Bols är världens äldsta 
spritdestilleri med anor tillbaks till 1600- 
talet. Några av likörrecepten går tillbaka till 

denna tid, t ex Blå Curacao, Parfait d´amour 
och Crème de cacao. 1816 dog den siste man-
lige släktingen av släkten Bols. Han efter-
lämnade 250 handskrivna recept på olika li-
körer och genever. Vi gör en rundtur med 
provsmakning.

En kort stund senare checkar vi in på vårt 
hotell, perfekt beläget intill Rembrandt-
plein, ett av stadens livliga torg. I kväll van-
kas det en spännande middag, en indonesisk 
så kallad rijstaffel med många olika små rät-
ter och alla de olika smakerna från milt till 
starkt. En rolig gastronomisk upplevelse!

Måndag 20 april
Frukostbuffé på hotellet. I dag skall vi 
vara uppe med tuppen för att kunna 
vara tidigt på plats när världens störs-
ta blomsterauktion drar i gång!  
I Aalsmeer ett par kilometer utanför 
Amsterdam ligger auktionen där kö-
pare från hela världen ropar in snitt-

blommor, lökväxter och krukväxter på lö-
pande band.

Auktionsrummen är blommornas Wall 
Street med klockor som räknar neråt och med 
köpare vid pulpeterna i spänd förväntan på 
hur länge de vågar vänta på att trycka på köp-
knappen för att få lägsta möjliga pris. Spän-
nande! Vi går igenom hallarna och ser hur 
blommor och växter rullas in, och får kika in 
i auktionslokalerna. 

Tillbaka i centrum besöker vi Anne Franks 
hus. Huset där familjen Frank och ytterliga-
re en familj gömde sig undan nazisterna i 
hela två år under andra världskriget, innan 
de förrådes och fördes till koncentrations- 
läger. Annes dagbok gavs ut 1947 av hen-

nes pappa, som var den enda i familjen 
som överlevde kriget. 

Dagboken har över-
satts till många språk 
och blivit en av de mest 
lästa böckerna i världen. 

Res  
med oss! 

17-21 april  

2015

  Amsterdam, Bryssel, Brygge... 
 Det bästa av  

 Holland & Belgien!

Forts på nästa sida
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Följ med ttil världens 
största blomsterauktion!

Amsterdams charmiga  
stadskärna bjuder på ett överflöd 
av kanaler och vackra broar.

Bryssels mest kände 

medborgare,  

Manneken Pis. Grand Place med sina vackra husfasader är hjärtat i Bryssel.

I Brygge är det häst 
och vagn som gäller! 
Centrum är i princip 
bilfritt.

Bara för 
Hemmets 

Veckotidnings 
läsare!

På vår buss- 
resa övernattar  

vi i Münster,  
Bryssel,  

Amsterdam och  
Osnabrück.
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Bokning & 
information:

Bokning & information:  
BK Travel Solutions, Malmö. 
Mån-fre, tel 040-606 02 20 
eller mejl  
info@bktravelsolutions.se 

Sista anmälningsdag:  
28 november. Först till kvarn, 
begränsat antal platser. 
Anmälan är bindande. Anmäl-
ningsavgiften är 1 500:–. 
Resterande belopp betalas mot 
faktura som slutlikvid en 
månad före avresa.
  

Villkor: Resan är beräknad på 40 del-
tagare. Priset är beräknat på gällan-
de priser och angivet i SEK. Vi för-
behåller oss rätten att justera priset 
med hänsyn till prisändringar som 
ligger utanför vår kontroll; valuta-
förändringar, lokala skatter, avgifter 
eller lägre antal deltagare. 

Resfakta:

Forts från föreg sida

  Tillägg:
● Enkelrum på samtliga hotell:  
   1 800:–.
● Övernattning på Hotel Noble House  
   i Malmö före och/eller efter resan:  
   600:–/person och natt i dubbelrum  
   inkl frukost eller 1 000:–/person och  
   natt i enkelrum inkl frukost. 
● Solid avbeställningsskydd:  
   285:– (resebelopp 6 001-9 000:–)  
   eller 385:– (resebelopp 9 001- 
   12 000:–)

● Datum: 17-21 april 2015,  
   4 nätter/5 dagar 
● Hotell: Münster: Tryp Hotel, 4****  
● Bryssel: NH Sablon Hotel, 4****,  
   på gångavstånd från Grand Place. 
● Amsterdam: NH Schiller Hotel,  
   4**** Perfekt läge intill  
Rembrandtplein.
● Osnabrück: Steigenberger Hotel  
   Remarque Osnabrück, 4**** 
● Pris: 8 795:–/person i dubbelrum. 
   Enkelrum mot tillägg.

  I priset ingår:
● Bussresa tur och retur Malmö  
   med modern buss, inkl bro-  
   och färjeavgifter.
● Fyra övernattningar i delat  
   dubbelrum på 4**** hotell 
● Fyra halvpensionsmiddagar (två inkl  
   dryck, två exkl dryck) och lunch 
   inkl dryck på kanalturen i Amsterdam.
● Stadsrundtur i Bryssel.
● Stadsrundtur i Brygge.
● Besök och entréer:
● House of Bols inkl provsmakning.
● Aalsmeers blomsterauktion.
● Anne Franks hus.
● Båttur på Amsterdams kanaler  
   (inkl lunch).
● Handväskmuséet i Amsterdam.
● Walsrode Fågelpark med Europas  
   största flyguppvisning.
● Alla lokala skatter och avgifter  
   samt lagstadgad paketresemoms.
   Reseledare från BK Travel Solutions  
   AB och Pia Ljungqvist från Hemmets  
   Veckotidning är med på hela resan.

Ett besök i huset och rummen där de göm-
de sig är en stark och tankeväckande upp-
levelse.

Efter besöket väntar vår privata lunch-
kryssare på oss. En god smörgåslunch 
med måltidsdryck samt kaffe serveras om-
bord, medan vi njuter av allt de vackra 
längsmed Amsterdams kanaler. Vi hin-
ner med  ytterligare ett litet museum in-
nan dagen är slut. I ett vackert gammalt 
kanalhus finns museet som visar upp hand-
väskor från alla tider – en historisk vand-
ring med flera överraskningar!

Efter denna innehållsrika dag sätter vi 
oss till rätta i bussen och åker mot Tysk-
land. I Osnabrück skall vi bo flott på Stei-
genberger Hotel Remarque. Här serveras 
vi en fin avskedsmiddag på kvällen. Den 
som orkar tar en promenad i det fina Osna-
brück.

Tisdag 21 april
Frukostbuffé på hotellet. I orten Walsro-
de finner vi den berömda fågelparken. I 
denna botaniska trädgård finns såväl loka-
la som exotiska växter. I april är det tul-
panerna som regerar i rabatterna, i maj föl-
jer rhododendronblom, sommartid är det 
rosor och på hösten är det de många olika 
dahliorna som bidrar med sin färgprakt. 
Ytan är hela 24 hektar och det finns en  
4 km lång promenadslinga. Och förutom 
all blomsterprakt har parken över 4 000 
olika fåglar från hela världen. 

Vi får se Europas största flyguppvis-
ning med upp till 70 fåglar i luften. Det 
blir också tid för egna strövtåg i parken 
och lunch på egen hand. På väg till Putt-
garden-Rödby-färjan och hemresan unnar 
vi oss ett inköpsstopp. Vi är tillbaka i Mal-
mö ca kl 21.     
                    

Res  
med oss! 

17-21 april  
2015

Bakom portarna till ett  
av Amsterdams vackra 
kanalhus döljer sig ett 

helt museum med  
bara handväskor!  

RESFAKTA:

En kanaltur är  
ett måste i Amsterdam.  
Vi har en egen båt till  
vår lunchkryssning!
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