
 

2 - 5 september 2019 - Amsterdam 

 

Veteranernas populära utlandsresa går i år till Amsterdam  
Vi får ofta förfrågningar från medlemmarna att ordna en utlandsresa. 

Erfarenheterna från Veteranernas resor till Riga och Berlin har varit goda och 

har uppskattats av resenärerna. Vi har därför nu nöjet att erbjuda dig som 

medlem och eventuell medföljande en resa till Amsterdam.  
 

Med sina karaktäristiska kanaler (UNESCO- världsarv) omgivna av smala, låga 

och sneda 1700-talshus, är Amsterdam en av de charmigaste huvudstäderna i 

Europa. Med ett rikt kulturliv och ett brett utbud av underhållning, är 

Amsterdam en fullskalig stad som har lyckats behålla sin småstadskänsla. 

Amsterdam är också en riktig höjdare för konstälskare, staden är hem för över 

50 museer, många av dem kända över hela världen. Bland höjdpunkterna finns 

Rijksmuseum, Van Gogh Museum och Stedelijk Museum. Det finns mycket mer 

att uppleva och utforska även för de besökare som redan har sett de vackra 

kanalerna, upptäckt Jordaan och tagit del av Amsterdams nöjesutbud. Staden 

erbjuder ett stort utbud av överraskande och ovanliga sevärdheter och miljöer.   

  

Vår resa börjar på Arlanda måndagen den 2 september kl.8.15 med SAS och 

efter ankomst till Schiphol kl.10.20, taxitransport till hotellet och incheckning 

(Apollo Museum Hotel Amsterdam City) gör vi ett måste i Amsterdam, en båttur 

på Amsterdams kanaler med guide (svensktalande är beställd) samtidigt som vi 

inmundigar dagens lunch inklusive goda drycker. Resten av eftermiddagen är fri 

för egna aktiviteter.  För de som vill äter vi en gemensam middag på kvällen på 

egen bekostnad. 

 

Tisdagen den 3 september blir fullmatad med upplevelser. Med egen guide               

(svensktalande hoppas vi ) gör vi först en vandring genom det centrala 

Amsterdam, besöker det världsberömda Rijksmuseet och intar sedan lunch på 

egen bekostnad. Eftermiddagen ledig för egna aktiviteter. Kvällen bestämmer vi 

själva hur vi vill tillbringa. Naturligtvis kan vi ordna en gemensam middag på 

någon av de otaliga restauranger som ligger i närheten av vårt hotell. Vi betalar 

middagen själva. 

 

Onsdagen den 4 september hälsar vi på hos Nuon, Vattenfalls dotterbolag i 

Nederländerna. Efter lunch hos företaget besöker vi det berömda Van Gogh-

Museum där vi tror att vi klarar oss själva utan guide. På kvällen äter vi en lite 

finare gemensam ”avskedsmiddag” på Sama Sebo, en av de bästa indonesiska 

restaurangerna i Amsterdam. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Torsdagen den 5 september har vi förmiddagen till eget förfogande innan vi på 

eftermiddagen ger oss ut till Schiphol för flyg till Arlanda. Vi åker taxi från 

hotellet. Flyget avgår från Schiphol 18:55 och anländer till Arlanda 21:00. 

 

Programmet är uppbyggt för att ge frihet till egna initiativ mellan de 

gemensamma aktiviteterna.  Här kan vi i mindre grupper hitta på intressanta 

besök i det upplevelserika Amsterdam! 

 

Kostnaden för resa, transport till och från hotellet, logi och de gemensamma 

aktiviteterna framgår av nedanstående tabell. Smärre justeringar kan uppstå bl.a. 

beroende på hur många som följer med på resan. 
 

Priset per person (kr) framgår av nedanstående tabell   
 enkelrum dubbelrum 

Medlem  10 700  8 150 

Medföljande   9 550 

 

I priset för resan ingår: 

 Flyg t o r till Schiphol med SAS (1 incheckad väska max 23 kg, 

samt 

     handbagage max 8 kg)  

 Taxi till och från Schiphol.   

 Tre nätter på 3-stjärninga Apollo Museumhotel inkl.frukost. 

  Båttur med lunch med (förhoppningsvis) svensktalande guide.   

 Stadsvandring och besök på Rijksmuseem med (förhoppningsvis) 

svensktalande guide. 

 Besök hos Nuon med lunch och besök på van Gogh-museet.  

 Gemensam middag den 4 september. Dryck betalas av var och en. 
 

Föreningen kommer inte att teckna några försäkringar. Se över ert eget 

reseskydd och kolla att ni har ett giltigt pass, EU försäkringskort och kort 

giltiga för utlandsbetalningar.  
 

Vi kommer att skicka ut ett mer detaljerat program till anmälda deltagare senare. 
 

Anmälan: 

  Bindande anmälan senast den 10 februari genom inbetalning av 2000 kr 

till   Plusgiro 637 70 80-4. Ange ditt namn (samma namn som i passet) 

och den du vill dela rum med. 

  Slutbetalning senast den 5 juli med resterande belopp. 
  

Max deltagarantal: 30 (först till kvarn).   
 

Kontaktpersoner: Mats Johansson, tel.070-539 55 45, Lars Jacobsson tel.      

070-377 54 11  


