
I skrivandets stund är inte sightseeing delen 
alls på plats. Någon tulpanblomning är inte 
aktuell men kanske får vi se en och annan 
väderkvarn. Amsterdam med alla sina kana-
ler är ju en fantastisk stad, där finns ju Anne 
Franks hus, Riksmuseum mm. 

Hollandsresa i samband med höstlovet 
Det här blir 3:e försöket för den här resan, finns intresse!? 
 
Tanken är att vi åker via Göteborg-Kiel, från Kiel väntar ca 5 timmars kör-
ning till Apeldoorn, där boende är bokat.  
 
Lördag och söndag deltar vi i Veluwe 2-dagars, pga att det är naturreservat 
är det begränsning på 350 deltagare, därför måste vi vara lite på tårna. 
Efter prisceremoni fortsätter vi till Amsterdam där vi bor centralt 2 nätter.  
Tisdag fm kör vi omvänt till Kiel och tillbaka via Göteborg. Åter hemmet 
onsdag em. 
 

Prel program 
 
Torsdag 27 oktober 
Bussen startar från Borlänge på morgonen sedan via Avesta och Västerås. Färjan läm-
nar Göteborg vid 18 tiden. 
 

Fredag 28 oktober 
Båten anländer Kiel 9:15, vi kör mot Holland. Efter lunchstopp fortsätter vi mot Apel-
doorn och vid 16 tiden checkar vi in på vårt vandrarhem.  
 
Lördag 29 oktober 
Ca 30 min att köra till etapp 1, medeldistans. Första start 12:30.  
 

Söndag 30 oktober 
Vi checkar ut och har ca 30 min att köra till etapp 2, långdistans. Första start 10:30. 
Efter prisceremoni (start 14:30) åker vi mot Amsterdam (ca 1 h västerut) och checkar 
in på vårt centrala vandrarhem. 
 

Måndag 31 november 
Heldag i Amsterdam. Ev guidning med kanalbåt men för övrigt inget planerat för stun-
den. 
 

Tisdag 1 november 
På fm styr vi åter mot Kiel, gissningsvis kikar vi på nåt spännande efter vägen (finns 
det några slott i Holland?) Båten lägger ut ca 18 
 

Onsdag 2 november 
Ca 9:15 ankommer vi Göteborg och efter lunchstopp på vägen bör vi vara tillbaka i 
Västerås ca 16, Avesta 17 och Borlänge 18. 
 
Sightseeing 
Inga planerat för stunden. Men i närheten där vi bor i Apeldoorn finns ett stort park-
område och en del mindre slott med kunglig touch, kanske inte rätt tid för fina träd-
gårdar men kan nog vara lite spännande, Het Loo Apeldoorn är namnet.  
I Amsterdam finns massor att se, bl.a Anne Franks hus, Rijksmusem, van Gogh mu-
seet mm, ev finns kanske möjlighet till guidning via kanalbåt. 
 
Priset är inte alls klart men gissar att det rör sig om ca 3800:-. 
Då ingår boendet 4 nätter i 4- eller 6-bädds rum på vandrarhem, 2 nätter i 4-bädds 
hytt, 6 frukostar, bussresa och ”service på bussen”.  (På båten går det att ordna 2-
bädds hytt, på vandrarhemmen i Apeldoorn och Amsterdam är det värre) 
OBS att resan är helt ideell till ren självkostnad.  
 

Intresse anmälan och info 
Till Stefan 070-786 50 90 stefan@avestadigitaltv.se 
 
 

Kartklipp för 2021-års tävlingar. Nu går 
tävlingarna inte på exakt samma ställe men 
verkar vara i samma område, så gissar att 
terrängen är snarlik. 

Het Loo ligger i närheten av boendet i Apel-
doorn, ett kungligt residens (?) med fina 
byggnader, parker och trädgårdar. 
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