
Personaletur – Flodbåd Holland 
                                                                             

           
 
Forslag til rejseplan              

   

Dag Program 
Dag 1 Gruppen rejser med bus fra Danmark til Amsterdam Nautisch Kwartier. Efter 

ankomsten i Amsterdam er der ombordstigning på flodbåden Vita Nova, 
hvor også aftensmaden indtages.  
 

Dag 2 Der serveres morgenmad på båden, og i løbet af formiddagen sejler I af 
sted fra Amsterdam. Under sejladsen serveres der frokost. 
 
Der er arrangeret besøg i Zaanse Schans – et spændende frilandsmuseum 
med gamle typiske hollandske vindmøller og huse. Sidst på eftermiddagen 
er der ankomst til Alkmaar. 
 
Aftensmaden serveres ombord, og I kan selv vælge, om aftenen skal bruges 
til besøg på de små cafeer i byen eller til hygge i salonen ombord på båden. 

Dag 3 Efter morgenmaden er der udlevering af cykler og information om dagens 
cykelrute, som går til byen Purmerend. En fin cykeltur på ca. 3-4 timer inkl. 
pauser.  
 
Frokosten indtages ombord, og båden sejler herefter tilbage mod 
Amsterdam. Aftensmaden serveres ombord, og herefter kan aftenen bruges 
på en tur rundt i Amsterdam. 
 

Dag 4 Båden forlades efter morgenmaden, og skipper arrangerer 
bagageopbevaring, indtil turen går tilbage mod Danmark. 
 
Dagen bruges på jeres eget program, og der er masser af seværdigheder 
og shopping muligheder i Amsterdam. Der udleveres kupon til besøg i 
diamantsliberi samt kupon til en afslappende kanalrundfart i Amsterdam. 
Efter dagens program er der afrejse fra Amsterdam Nautisch Kwartier.  
 

Dag 5 Ankomst i Danmark. 
 

Flodbådsrejsen er en helt unik rejseform, som 
giver jer mulighed for en helt speciel social 
oplevelse. Opholdet på båden og sejladsen er i 
sig selv en helt enestående oplevelse, hvor det 
smukke hollandske landskab roligt glider 
forbi. Flodbådsrejsen byder samtidig også på 
oplevelser i storbyen Amsterdam. 



Priseksempel: 
Pris pr. person ved min. 40 deltagere kr. 1.900,- 
 
Prisen er inklusiv: 
-Busrejse med AlfA-ekspressen Danmark - Amsterdam t/r 
-4 overnatninger på flodbåden inkl. forplejning ifølge rejseplanen 
-Udflugter og besøg ifølge rejseplanen 
-Aktiviteter ifølge rejseplanen 
 
 


