Holland rundt foråret 2022,
den 15. maj til 4. juni
Turen starter i Åbenrå Lystbåd havn, hvor der vil være infomøde og middag om aftenen.
Vi kører gennem Tyskland til den Hollandske by Leeuwarden, hvor vi
overnatter på en ”stellplatz” ned til en af de mange kanaler. Dagen efter
besøger vi byen, som er hovedstad i Frisenland, tager en kanalrundfart og
nyder de mange smukke bygningerne ud til kanalerne.
Vi kører til Frankener, en lille by, og besøger verdens ældste planetarium.
Sloten by og lystbådehavn, her overnattes. Går en tur i byen, ser på
husene og den gamle mølle, besøger en af de mange caféer og køber frisk
brød hos bageren.
I Alkmaar er der fredag det berømte ostemarked i Holland, vi parkerer og
spadserer ind til byen. Når vi kører, vil I se de mange blomstermarker, stop
og tag foto.
Så tager vi tre dage i Amsterdam med Metro fra campingpladsen til city
og spadserer rundt. Næste dag tager vi en kanalrundfart.
Middelburg er provinsen Zeelands hyggeligste by med det høje tårn,
Lange Jan.
Arnhem kendt fra 2. verdenskrig, hvor der er lavet utallige film om kampen om broerne.
På vej nordpå mod Groningen tager vi en afstikker og besøger et kæmpe
Camper Shopping Center. I Groningen ser vi den smukkeste hovedbanegård i Holland.
TUREN INDEHOLDE FØLGENDE:
– 8 etaper – 1500 km
– 16 dage
– 1 middag – 2 kanalrundfarter – taxa
– Overnatninger – bad – strøm
Hunde ok.
Cykler bruges ikke på turen.
Pris kr. 8.300. Tilmelding 1. februar 2022, er først registret, når der er
indbetalt et depositum på kr. 2.000, refunderes ikke. Resten kr. 6.300
forfalder til betaling den 15. april 2022.
Bankkonto Jyske Bank 7851-1293413.
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Denne tur arrangeres af et eller flere medlemmer af Dansk Autocamper Forening, som alene er ansvarlige derfor. Dansk Autocamper
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