Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Floriaden med Karl Fredrik
Världsträdgårdsutställningen som endast sker
var 10:e år i Holland. Missa inte detta!
4-dagarsresa
Avresa 1/5

”Feeding and Greening the City” är huvudteamat för
Floriade 2022 - en viktig och aktuell fråga. Vi lever och
arbetar fler och fler i städer - och vi vill göra det på ett
hälsosamt och hållbart sätt. Trädgårdssektorn arbetar på
innovativa lösningar kring livsmedelsförsörjning - men
även kring att skapa grönare städer.

Dagens lunch ingår i resans pris och givetvis passar vi på att
njuta av färsk vit sparris, schnitzel, stekt potatis, hollandaisås och 1 glas öl eller vin till detta på en mycket trevlig krog
Mmmm....
På eftermiddagen besöker vi Pagels Garten i Leer. Här har ett
trädgårdsverk skapats under de senaste två dececennierna,
en ekologisk pärla mitt i staden, ”en trädgård för alla” som
inbjuder dig att besöka - men också att deltaga och hjälpa till
att forma.. Middag.
Dag 4
Frukostbuffé. Vi lämnar Leer och vårt fina hotell för att ta oss
hemåt igen. Givetvis gör vi ett stopp för lite gränshandel,
innan vi tar färjan från Puttgarden till Rödby. Milen genom
Danmark går snabbt och via Öresundsbron är vi åter i Sverige
på kvällen efter en härlig resa bland blommor och bin.

Pris och avgång

1/5				
Program
Dag 1
Efter uppsamling åker vi vidare över Öresundsbron och stannar i Danmark för förmiddagskaffe, (kaffe och ost-o skinksnitt
finns att köpa ombord - betalning med sv. kr. ), innan vi fortsätter till Rödby. Här tar vi färjan till Puttgarden och ombord
finns möjlighet att handla till bra priser. Vi stannar för lunch i
närheten av Hamburg och på sena eftermiddagen kommer
vi fram till Leer och checkar in för övernattning på fina Best
Western Hotel Frisia, www.hotel-frisia.de. Middag.
Dag 2
Frukostbuffé. Vi passerar gränsen till Nederländerna och åker
på fina motorvägar till Almere. Efter en stärkande förmiddagskopp väntar den fantastiska Floriaden 2022. Världsutställningen på 60 hektar som sker var 10:e år i Holland. Vi
njuter av blommor, växter, grönsaker och frukter i 5 timmar.
Här upptäcker vi gröna lösningar från nationella och internationella innovatörer och hjärnor som gör våra städer roligare,
vackrare och mer hållbara.
Med mättade sinnen tar vi sen åter plats i vår lyxiga buss, för
att återvända till Leer och vårt utmärkta Hotel Frisia. Middag.
Dag 3
Frukostbuffé. Idag håller vi oss i närområdet, Friisland.
Dagens första besök blir i den fina Rhododendronpark Hobbie.Tysklands största rododrendronpark på 70 hektar, ett
pittoreskt hav av blommor mitt i den gamla familjeskogen.
Fågelsång, lockande dofter och det paradisiska dammsystemet gör ditt besök till en fest för sinnena.

6995:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresor, broavgifter, vägskatter, 3 nätter i
dubbelrum inkl halvpension, utflykter enligt program, inträde til Floriaden, Hobbie och Pagels Garten , lunch inkl. dryck dag 3 samt
Karl Fredrik på Eklaholm som reseledare.

Enkelrumstillägg: 900:- 				
Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bra att veta
Giltigt pass måste medtas.
Kontant betalning för köp
ombord på bussen (SEK).
Bagagevikt: 40 kg/person
Vaccinpass krävs
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