
Afrejse  Hjemkomst                    Pris  Rute
Mandag 15.04 Fredag 19.04 5.899,- B / 2
Tirsdag 23.04 Lørdag 27.04 5.899,- B / 2

Udvid din rejseoplevelse
Kahyt kat. A (øvre dæk) pr. person   800,-
Enkeltkahyt/værelse kat. B (hoveddæk)   1.250,-
Enkeltkahyt/værelse kat. A (øvre dæk)  1.950,-

PanterPrisen inkluderer 
 Ophold i dobbeltværelse/kahyt kat. B med bad og toilet
 Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
 Erfaren dansk rejseleder
 3 overnatninger på MS Monet
 1 overnatning på hjemrejse
 1 x velkomstdrink
 4 x morgenbuffet
 4 x middag (Heraf en gallamiddag)
 2 x frokost
 Drikkevarepakke inkl. vand, vine, øl, juice og kaffe 
 serveret til måltider. Drinks serveret fra baren 
 (excl. champagne og vine fra kort)
	Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	entreer
 Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Skibet
MS Monet er et moderne og dejligt todækker skib
bygget i 1999, og renoveret i 2007. Alle kahytter er over
vandoverfladen	med	vindue.	Kahytterne	er	fordelt	på	hoved-
dækket og øverste dæk. Der er loungebar med dansegulv, 
bar, restaurant, stort soldæk med liggestole, souvenirbutik,
centralvarme, 220V og Wi-Fi ombord.

FLODKRYDSTOGT

Foråret hører Holland til. Et inferno af farver pryder 
landet på denne årstid og byder velkommen til tusindvis 
af gæster, der kommer netop for at opleve dette 
fantastiske syn. 

Fra	flodsiden	har	du	nu	mulighed	for	at	opleve	foråret	i	Holland	på	
nærmeste hold og komme helt tæt på de store seværdigheder i 
denne vestlige del af det kanalfyldte Holland.

FLODKRYDSTOGT – 5 DAGE

Blomsterkrydstogt
All Inclusive på skibet

Fri 
drikkevarer 
ombord på 

skibet

Panter Rejser 2019



 1. dag: Afrejse og Antwerpen
 Tidlig opsamling og med passende pauser sydover forbi 
Hamburg og Bremen når vi først på aftenen til Antwerpen og går 
ombord på krydstogtskibet MS Monet. Her venter velkomst cock-
tail, og præsentation af besætningen, efterfulgt af middag. Efter 
middagen har du mulighed for at udforske den gamle middelalder-
lige bydel med de mange borgerhuse, slottet og Vor Frue Domkir-
ke. Skibet ligger i Antwerpen natten over. 

 2. dag: Antwerpen - Holland Diep - Rotterdam
 I de tidlige morgentimer lægger skibet fra kaj. Antwerpen 
har stolte traditioner indenfor søfart og handel, og er blandt ver-
dens største sammen med bl.a. Rotterdam. Det ses tydeligt, når ski-
bet sejler det første stykke ud af byen side om side med de største 
oceangående skibe af alle nationaliteter. Hele dagen kan du nyde 
livet	ombord.	Skibet	sejler	videre	på	Schelde	floden	for	at	sætte	
kursen mod Rotterdam. Efter sluserne ved Volkerrak og Kreekak 
krydses grænsen mellem Belgien og Holland. Vi kommer gennem 
Hollands Diep (indlandshav) til Rotterdam først på eftermiddagen. 
Du har mulighed for en gående byrundtur i Rotterdam centrum. 
Om aftenen er der gallaaften med 4-retters menu. Skibet bliver 
liggende i Rotterdam natten over.

 3. dag: Rotterdam - Utrecht - Keukenhof 
 - Amsterdam 
Hele dagen kan nydes ombord, hvis du ikke ønsker at besøge  
Keukenhof. Efter frokost lægger skibet til i Utrecht. Skibet sejler 
videre mod Amsterdam, imens der er mulighed for at tage med 
bussen	på	udflugt	til	den	berømte	blomsterpark	Keukenhof.	Parken	
havde i 2018 mere end 1,4 millioner besøgende. Du imponeres 
over den fantastiske mangfoldighed af duftende forårsvækster, 
en farvesymfoni af de smukkeste sorter af løgplanter produceret 
af egnens gartnerier bl.a. tulipaner, narcisser, hyacinter og fresier. 
Sidst på eftermiddagen kører bussen mod Amsterdam, og du går 
ombord på skibet igen.

 4. dag: Amsterdam
 Efter morgenmaden forlades det dejlige skib, og vi får en 
rundtur i Amsterdam, hvor bybilledet er præget af kanalerne. Vi 
kan anbefale en kanalrundfart, hvor du tydeligt kan fornemme, at 
Hollands største by er bygget på mere end 80 øer, og bybilledet 
er præget af kanalerne og de gamle nederlandske huse med 
deres smukke gavle. Andre muligheder blandt byens utallige 
seværdigheder er Rijksmuseum med bl.a. Rembrandts berømte 
maleri	”Nattevagten”,	det	flotte	Van	Gogh	museum	eller	Anne	
Franks hus. Hen på eftermiddagen forlader vi Amsterdam og 
kører til overnatningshotellet.

 5. dag: Hjemrejse
 Bussen kører retur mod Danmark, og inden længe
er dette farverige blomsterkrydstogt slut.

NB! Forbehold for ændringer i rejseplanen.
Pga.	ændringer	i	vandstanden	kan	sejlturen	helt	eller	delvis	erstat-
tes af buskørsel og indkvartering på hotel.

Dagsprogram

DIVERSE

På	hele	turen	benyttes	Euro.
Drikkepenge ombord ca. 15 Euro pr. person. 

Entreer på udflugter (ca. priser): 
Keukenhof................................................................... EUR  17,-
Kanalrundfart i Amsterdam....................................... EUR  10,- 

Oplevelser i fællesskab

Panter Rejser 2019


