Resa till Holland i april 2015
Vi lämnade Växjö med bussen nedan kl. 0800 den 24 april. Stannade för fika på Lars
Dufva i Osby. Där anslöt Lisa och Torsten till oss. Färden fortsatte mot Bremen via
Rödby – Puttgarden. Efter vin – öl och lite mat på färjan landade vi på Swiss hotell i
Bremen. Bra hotell men dålig middagsbuffé, men god tysk frukost. Något regn.

Ramkvillabuss!?!
Swisshotel i Bremen
Bremengata
Nästa dag den 25:e gick färden vidare mot Holland.

Väderkvarn

Vägkorsning med kanal

Hus och kanal

Blomfält utefter vägen

Nordjövallen ett imponerande vägbygge 3 mil långt mitt ute i Nordsjön. Sedan gick
färden vidare till Volendam där det vankades lunch på en ”fish and chips”-resturang.

Volendam

Gata i Volendam

Enid på promenad i
Volendam

Resturangen där vi åt

Skyltfönster

Vismix - som vi åt med öl
och vin. Mycket och gott.

Mätta och belåtna lämnar vi
Volendam

Blomsterparaden
Vi åkte till Hillegom där vi väntade på att blomstertåget, som sakta förflyttar sig med
fantastiskt smyckade vagnar skulle komma förbi. Temat 2015 är ”Kungadömet 200
år”, och det var eleganta ekipage, som kom.

Hillegom

Början av paraden

Flera vagnar

Blomorkester

Det här är framsidan

Slut på paraden

och detta baksidan

Dagen avslutades med
incheckning på Mercure
Hotel Den Haag i stadsdelen
Leidschendam. Efter en
stänkare på rummet fick vi
middag som serverades av
ovan personal, förmodligen
restaurangelever.
Nästa dag den 26:- april, efter en bättre frukost, gick färden mot Amsterdam där vi först
besökte ett Diamantsliperi.

Diamantsliperiet
Efter lite egen tid att utforska Amsterdam, vilket blev öl och pannkaka på en
restaurang. Bussen hämtade oss och vi åkte ut på en tur i Amsterdams många kanaler.

Startpunkten

Väntan

Kanalsida

Kanalbåt

Kanalhus

Kanal

Kanalresan avslutades på en kinesrestaurang ”Sea Palace”. - Jättegott!
Tillbaka till hotellet kl. 21 – ganska trötta

Nästa dag den 27:e fick vi en sovmorgon kom iväg med bussen till lilleputtstaden
”Madurodam” – Amsterdam uppbyggt i skala 1:25.

Härifrån fortsatte vi till Panorama Mesdag,

som är en rundmålning där man går runt och ser staden som ett panorama

In mot staden

Ut mot havet
Vi fortsatte där efter med bussen till den Haags badstrand Scheveningen

Det blåste friskt och själva badstranden hann vi inte se, den låg åt andra hållet.

Resans höjdpunkt inträffade i denna stora
köksträdgård, som är översättningen
av Keukenhof. Fantastiskt fina
blomsterarrangemang. Vi hade fyra timmar
på oss att beskåda allt.

Efter en drink på rummet var det middag kl 1900. Middagen serverades av samma
ovana personal. I övrigt avslutades kvällen med att gå till sängs för att vara på alerten
nästa dag 28/4, då vi skulle upp och iväg redan 0720 för att se blomsterauktionen i
Aalsmeer. Den sades vara den största i världen men en omsättning på 16 miljoner Euro
per dag.

Här hämtades pallar med blommor och kördes dit med

De här truckarna som for omkring till synes utan ordning men det var ett välorganiserat
kaos. Vi kunde inte se en tillstymmelse till krock.

Här sitter köparna och lämnar sina bud
med hjälp av datorer

På dataskärmarna kommer blompartierna
upp och budgivningen syns.

Från Flora fortsatte vi till Geithoorn där vi fick en holländsk lunch bestående av soppa
och smörgåsar – så där! Även i denna lilla by erbjöds en kanaltur.

Här ut vi lunch

Väntan på lunchen

Vi åkte inte i de här båtarna, dom var parkerade.

Kanaler och broar överallt.
Härifrån fortsatte vi till Cloppenburg strax utanför Bremen för övernattning på Park
Hotel. Bra buffé på kvällen och efter en lika bra frukost fortsatte vi den 29:e till
Puttgarden för färja till Rödby. Tråkig resa genom Danmark. Middagsrast i Gårdstånga,
som tydligen återgått till den dåliga kvalitet, som rått tidigare. Hemma c:a 2100.

