
 

    

 

Tirsdag den 25. april 
Vi flyver med SAS. Afgang fra Kastrup kl. 8.15 og ankomst i Amsterdam kl. 9.40.  
Mødetid i lufthavnen: To timer før afgang, altså kl. 6.15.  
 
Det er muligt at tjekke ind online hjemmefra, men det kan også gøres i lufthavnen. Charlotte Kristensen 
og Helle Damborg fra KLUB ARKEN hjælper gerne med tjek ind. Vores dansk/engelsktalende guide 
Anne-Marie Hoogerwerf venter på os i Amsterdam lufthavn, hvor en bus kører os til Hotel Ibis Rotterdam 
City Center. 

Efter check in på hotellet tager Anne-Marie os med på en lille byvandring på ca. 3 km., hvor vi bl.a. skal 
se Kijk Kubus, Markthal Rotterdam og Rotterdam Centraal Station.  
Efter byvandringen er resten af dagen til fri disposition. Hvis du ikke vil gå hjem, kan du tage metro/tog 
eller en taxi. Måske har du lyst til at spise aftensmad på vejen hjem.  
Frokost og aftensmad for egen regning. 

Onsdag den 26. april 
Morgenmad mellem kl. 6.30 – 10.00. Tag et par gode vandresko på, da vi går rundt til de tre museer, vi 
skal besøge. Distancen er i alt 4 til 5 km t/r. Alle entréer er inkluderet. 
 
Kl. 10 afgang fra hotellet. Anne-Marie introducerer os til udstillingerne på museerne. Først besøger vi 
Sonneveld Huis, et af Hollands mest velbevarede funkis-huse. Herefter til Museum Boijmans Van 
Beuningen. Frokostpausen bliver på fem kvarter. Vi er i et område med mange forskellige caféer, og 
derfor er det op til hver enkelt, hvor I vil spise. Vi aftaler det nærmere på dagen. Frokost for egen 
regning. 

Efter frokost går vi videre gennem Museumsparken til Kunsthal Rotterdam, som er sidste stop. Vi regner 
med at slutte kl. 17. Herefter er aftenen til fri disposition. 
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Torsdag den 27. april 
Morgenmad kl. 6.30 – 9.00 
 
Denne dag er helt speciel. Det er kongens fødselsdag og national fridag. Byen er i festhumør og mange 
hollændere bærer orange tøj denne dag. Grundet den nationale fridag har mange museer lukket, derfor 
tager vi til Keukenhof Tulipanpark. På vejen hjem besøger vi Museum Voorlinden, som åbnede i 
september 2016, og allerede har fået rigtig god omtale. Museet har en flot privat samling af nutidskunst 
og er placeret i en smuk park. 
 

 

Kl. 09.00  Afgang fra hotellet med bus 
Kl. 10.00 Ankomst til Keukenhof - vi har 2½ time til at gå rundt i parken 

Kl. 12.30 Afgang mod dagens frokoststop, som er på vejen mod Museum Voorlinden.  
Frokost + en øl/vand er inkluderet 

Kl. 14.15 Ankomst til Museum Voorlinden 
Kl. 17.00 Afgang mod Rotterdam og hotellet 
Resten af dagen er til fri disposition. 
 
 
Fredag den 28. april – afrejsedag 
Morgenmad kl. 6.30 – 10.00 

I dag skal vi besøge det unikke Kröller-Müller Museum med den smukke skulpturhave. Anne-Marie 
introducerer os til museet, som bl.a. har den næststørste Van Gogh samling i verden. Gå en tur og 
udforsk en af Europas største skulpturhaver, som er placeret i nationalparken De Hoge Veluwe.  
Optil 160 skulpturer er opsat i skøn forening med naturen.  
 

 



OBS: 
Bussen er med os hele dagen frem til lufthavnen i Amsterdam. Du kan ikke få adgang til din kuffert efter 
den er læsset på bussen i Rotterdam. Pak derfor en tur-taske med det, du har brug for i løbet af dagen. 

Kl. 10.30  Afgang med bus til Kröller-Müller Museum og skulpturhave (ca. 90 min.) 
Kl. 17.30 Afgang fra Kröller-Müller med bus til lufthavnen (ca. 90 min.) 
Kl. 19.15 Ankomst til Amsterdam lufthavn 
Kl. 21.45  Flyet afgår mod København 
Kl. 23.05 Ankomst til Københavns Lufthavn 

 

Turen er tilrettelagt så vi får mest mulig ud af dagene i Rotterdam. Morgenfly ud og aftenfly hjem. Vi har 
bus til rådighed de dage, hvor vi skal ud af byen. Byvandringen og museumsbesøgene er på gå-ben. 
Turen er derfor ikke egnet for gangbesværede.  

 
Pris: 4.950 kr. pr. person 
Enkeltværelse: + 900 kr. 

Vi har 29 pladser til rådighed og pladserne sælges efter først til mølle princippet. 

Tilmelding foretages direkte til Øster Lindet Rejser på telefon: 70 10 63 43 fra mandag den 5. december 
kl. 9.00. Programmet for turen kan ses på www.arken.dk/klub-arken-kalender/ 
 
 
Inkluderet i prisen: 

• Fly fra København til Amsterdam t/r 
• Transfer fra lufthavn til hotel t/r 
• 20 kg. bagage 
• 3 nætter i dobbeltværelse på det tre-stjernede Hotel Ibis City Center 
• 3 x morgenmad  
• 1 x frokost på 3. dagen inkl. én drikkevare 
• Bustransport på 3. og 4. dagen 
• Entréer iflg. program 

 
Ikke inkluderet i prisen: 

• Alt ikke nævnt i programmet. 

 

Teknisk arrangør: 

Øster Lindet Rejser 
Sønderallé 1 
6630 Rødding 
Medlem af Rejsegarantifonden: 2052 
 

 
 

 


