
Centrum Taxi & Dybbøl Turist
Løntoft 1, Ragebøl
DK-6400 Sønderborg
E-mail: mail@centrumtaxiogbus.dk
www.dybbolturist.dk

Buskørsel
Telefon +45 7448 6910
Telefax +45 7448 6901

Taxikørsel
Telefon +45 7345 0300
Telefax +45 7345 0400

Vi er medlem af rejsegarantifonden nr. 1618 w
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Putten, Holland
4 dagstur 

fra den 12. -15. september 2019

Opsamling, afgangstider
Nordborg, Kvickly kl. 06.45

Gl. Guderup kl. 07.00

Sønderborg, Kirketorvet kl. 07.30

Broager, overfor tanken kl. 07.45
(det gamle Miro Auto)

Gråsten, Banegården kl. 07.55

Padborg OK- tanken kl. 08.20
v. Lejrvejen



DAG 1 – torsdag den 12. september 
Efter endt opsamling kører vi mod vores hotel i Putten. Strækningen fra 
Padborg til Putten er ca. 565 km. 

Vi stopper ved Fleggaard, hvor der er mulighed for at handle, og her får 
vi også et rundstykke med smør samt en kop kaffe inden vi kører videre 
mod hotellet.  

Til turen har vi medbragt en madpakke, hvor der også serveres en øl eller 
en sodavand. 

Ved ankomsten til Putten kører vi til vores hotel, det 4-stjernede Fletcher-
Hotel Mooi Veluwe. Alle værelser er udstyret med eget bad og toilet, 
fjernsyn, gratis wi-fi, og flere af værelserne har også egen terrasse. 
Se mere om hotellet på: www.fletcherhotelmooiveluwe.nl/en/

Kl. 19 er der aftensmad i hotellets restaurant i form af en 3- retters menu. 
Drikkevarer er eksklusivt i prisen.

  
DAG 2 – fredag den 13. september 
Kl. 8.30. Efter morgenmaden der serveres som buffet i hotellets restaurant, 
kører vi til Hollands hovedstad, Amsterdam. Her mødes vi kl. 10.00 med 
en tysktalende guide, der de næste 2 timer vil vise og fortælle jer om 
Amsterdam på en byrundtur i bus. 

Fra kl. 12 -14 er der ophold på egen hånd i byen, hvor der er mulighed for at 
få lidt at spise for egen regning. 

Kl. 14.30 har vi bestilt en sejltur til jer, der vil vise jer Hollands hovedstad fra 
de mange små kanaler. Sejlturen tager ca. 1 time og 15 minutter og vil 
vise jer nogle af de gamle bygninger fra det 17 århundrede og op til det 21 
århundredes arkitektoniske bygninger og det moderne Amsterdam. 

Vi forventer at være tilbage ved hotellet ca. kl. 17.15 -17.30, hvor der er 
mulighed for at slappe af, inden aftensmaden serveres i hotellets restaurant.   

  
DAG 3 – lørdag den. 14. september
Kl. 9.30. Efter morgenmaden kører vi til Slottet Het Loo, der er konge-
husets tidligere palads, og som siden 1984 har været åbent for publikum. 

Her vil I opleve over 300 års historie, der viser hvordan Oranjers 
(medlemmer af kongehuset) boede og arbejdede. 

Til slottet hører også en barokhave med symmetrisk design, der er inspire-
ret af 1700 - tallets haver. 

Selve slottet er dog ikke som det oprindeligt var, da det har haft flere 
forskellige beboere i over 300 år, og det er derfor blevet bygget om flere 
gange.

 
Pga. en gennemgribende renovering er selve slottet lukket for publikum, men 
vi ser alligevel bl.a. den smukke have og de gamle stalde.  

Kl. 11.45 forlader vi Het Loo og kører til byen Apeldoorn med ca. 160.000 
indbyggere. Her er der mulighed for at købe sig lidt frokost for egen regning, 
og nyde en gåtur i byen, eller måske handle lidt hollandsk ost, træsko eller 
andre hollandske varer med hjem. 

Hjemkomst til hotellet sidst på eftermiddagen. 

  
DAG 4 – søndag den 15. september 
Kl. 8.00. Efter morgenmaden forlader vi hotellet i Putten og kører retur 
mod opsamlingsstederne. Undervejs hjem er der mulighed for at handle 
ved Fleggaard. 

4 DAGES TUR TIL HOLLAND – 2019

Rundstykke med smør samt en kop kaffe på udturen
Madpakke på udturen samt en øl eller en sodavand
3 overnatninger på Hotel Fletcher Mooiveluwe
3 x morgenbuffet
3 x 3- retters menu om aftenen
Guidet bytur i Amsterdam
Sejltur i Amsterdam
Entré til parken og staldene ved Paleis Het Loo
Buskørsel
Garantifond
Moms

pr. pers. i dobbeltværelse kr. 2. 950,-
Tillæg for enkeltværelse kr.  350,-

INKLUSIV I PRISEN

Bestilling af tur kan ske på telefon 7448 6910
mandag – fredag fra kl. 08.00–16.00


