
Hotel De Rijper Eiladen 
Zuiddijk 2A 
NL-1483 MA De Rijp 
Tlf: 0031 299 675 656 
E-mail: info@derijpereilanden.nl 
Hjemmeside: 
www.derijpereilanden.nl 
 
Pris:  kr. 5.975,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg:  kr. 800,00 for enkeltværelse. 
Depositum: kr. 2.000 betales ved bindende tilmelding. 
BEMÆRK: Der må IKKE indbetales depositum før endelig  
 tilsagn er givet af Lene. 
 Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 26. februar 2022. 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● 5 overnatninger på Hotel De Rijper Eilanden. 
 ● Indkvartering i delt dobbeltværelse med douche/toilet. 
 ● Halvpension fra 1. dags aften til 6. dags morgen. 
 ● Udflugtskørsel som beskrevet i programmet. 
 ● Kanaltur i Amsterdam. 
 ● Entre til Keukenhof og Delfinarium. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
Mødetid: På opsamlingssted, oplyses pr. brev 14 dage før afrejse. 
Tidspunkt: Oplyses senere pr. brev 14 dage før afrejse. 
Valuta:  Euro. 
Bemærk: Du skal selv betale og sørge for transport til og fra 
  opsamlingssted. 
HUSK:  Pas, gul/blå sygesikringsbevis. (tjek gyldighed). 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen 

Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 
Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 

Telefontid: 0900- 1700, lørdag og søndag lukket. 

 
 
 
 
 

Holland 
Blomstrende forår 

Den 26. april – 01. maj 2022 
 

Det kan lade sig gøre uanset handicap! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Holland er et dejligt land at besøge. Vi tænker nok først på tulipaner, ost, 
træsko og det lidt ”underlige” sprog. Vi skal møde det åbne land og få et 
indtryk af hvad det betyder at bo i et meget lavtliggende land. Kanaler, 
vindmøller og gartnerier dominerer uden for byerne. Amsterdam er en 
spændende metropol med meget liv og mange gode muligheder for at 
handle eksotiske varer. Kanalerne med de mange flotte husbåde skal 
opleves.  
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 
 
 
 
 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



Hotellet!  
I alle 3 hotelbygninger er der 17-18 værelser 
per etage. 
Alle værelser i stueetagen og på første sal har 
en dør til terrasse eller balkon. På anden sal 
har 6 af værelserne balkoner. Værelserne er 
mellem 35m2 og 45m2. Værelserne er 
udstyret med 2, 3 eller 4 enkeltsenge. Senge 
af meget høj kvalitet og har en standard højde på 60cm. Værelserne er 
udstyret med mørklægningsgardiner. Værelsesgulvet er udstyret med 
gulvvarme og har en glat overflade. 
 

Badeværelse! 
Badeværelserne er rummelige, 2,60 m x 2,70 
m. Den ene af de to lamper i badeværelset går 
til og fra med en bevægelsessensor. Ved siden af 
toiletter og i brusebadet er støtte stænger. Alle 
brusere er grænsefri. 
 
 

Afrejse tirsdag den 26.04.2022.  
Turen starter tidligt ud og vi 
kører i retning af Hamburg og 
dernæst i sydvestlig retning mod 
Amsterdam. Vi ankommer til De 
Rijp først på aftenen til sen 
indkvartering og ligeledes sen 
aftensmad.  
 
Tirsdag den 27.04.2022. 

Dagens program tager os til Harderwijk, hvor vi besøger 
det lokale delfinarium. Her oplever vi delfinernes kløgt og 
dygtighed på godt og ondt.  
Selve byen er en hyggelig lille by med gode spisesteder 
både på torvet og ved vand siden. På ud- eller hjemturen 
til vi køre over den 19 km lange dæmning til Flevoland, 
som er en stor inddæmmet ø med godt 400.000 indbyggere 

Torsdag den 28.04.2022. 
En af de allerstørste turistattraktioner i 
Holland er blomsterparken Keukenhof. 
Hvert år beplantes parken ud fra et tema, 
således at parkens 32 ha fremstår forskellig 
hvert år. Parken kan ses år efter år og være 
vidt forskellig. Mere end 7 millioner 
blomsterløg, heriblandt 800 forskellige 
tulipanvarianter fra 100 forskellige 
leverandører.  

 

Fredag den 29.04.2022. 
I adskillige århundreder har man haft et 
ostemarked i Alkmaar. Markedet finder 
sted hver fredag i sommerhalvåret og er 
absolut et besøg værd. Der er mulighed 
for at se, hvordan der forhandles om 
prisen, hvordan osten vejes og bæres. 
Herefter kan det være interessant med 
et besøg i Volendam. Her kan man opleve, hvordan vandet står højere end 
landjorden ved at spadsere en tur på molen. Det er et særpræget syn, idet 
husene på molen ligger en del højere end byens øvrige huse. Restauranter, 
forretninger og diverse boder ligger her side om side. 
 

Lørdag den 30.04.2022. 
Amsterdam, den hollandske metropol, 
bliver genstand for vores sidste udflugt i det 
flade land. Der bliver god mulighed for at 
opleve nogle af byens mange seværdigheder, 
bl.a. ved en kanalrundfart. Derudover er der 
tid på egen hånd til at opleve og kigge på 
den hollandske metropol. 
 

Søndag den 01.05.2022. 
Efter et dejligt ophold i De Rijp og mættet af spændende indtryk fra 
Holland kører vi igen turen gennem Tyskland til den tysk-danske grænse og 
så endelig det sidste stykke hjem. 


