To nejlepší z Holandska + PODZIMNÍ KORZO + NEJVĚTŠÍ NÁRODNÍ PARK (autobusem)
2.9. - 7.9. 2020

10 990,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27061/

Průvodkyně:

Hana Suchánková

Specialista:

Renata Němcová, +420 775 750 463, nemcova@radynacestu.cz

Květiny, sýry, grachty, skanzeny, modrobílá keramika. Připraveni? Projedete se na kole národním parkem Hoge
Weluve i lodí po kanálech holandských Benátek a Amsterdamu. Okouknete větrné mlýny v Zaanse Schans.
Nahlédnete pod pokličku výroby keramiky fajáns a vše vyvrcholí květinovým průvodem v Zundertu. Nechte se unést
nizozemskou atmosférou – prožijte tradiční Holandsko!

Na co se můžete těšit
Úchvatný národní park Hoge Veluwe
kouzelné amsterdamské i „benátské“ kanály
slavné a zábavné sýrové trhy v Alkmaaru
nezapomenutelný průvod květinových vozů

Co už máte v ceně?
autobusová doprava
3x ubytování v hotelu ve dvoulůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením
3x snídaně
vstup do NP Hoge Veluwe
projížďka lodí v Giethoornu
průvodce po celou dobu zájezdu (mimo volný program ve městě)
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
cestovní pojištění
vstupné na místě (cca 50 €)
příplatek za jednolůžkový pokoj: 4 500,00 Kč

Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 0 Kč

Důležité informace

To nejlepší z Holandska + PODZIMNÍ KORZO + NEJV?TŠÍ NÁRODNÍ PARK (autobusem)

Strana 1/4

14606-27061

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si
na hotelu uschovat zavazadla.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
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Co vše zažijete: den po dni
Středa 2. září: V odpoledních až večerních hodinách odjezd z ČR.

Čtvrtek 3. září: První den strávíme na přenádherných místech, v městečku Giethoorn nazývaném také malými
„Benátkami severu“ a v největším holandském národním parku Hoge Veluwe.
Městečko Giethoorn si zamilujete na první pohled. Místní domy na malých ostrůvcích, místo ulic kanály, po nichž se budeme
přepravovat lodí. Po společné projížďce si budete moci také projít městečko či načerpat síly u oběda.
Odpoledne se přesuneme do holandského národního parku Hoge Veluwe, který je vůbec největším v celém Nizozemsku.
Zájemci budou mít možnost navštívit muzeum Kroller-Müller s velkolepou sbírkou výtvarného umění zahrnující díla van Gogha
či Pabla Picassa, či si zapůjčit dle dostupnosti místní kola na nenáročnou projížďku po parku, který v sobě ukrývá písečné pláně,
lesnaté plochy či vřešoviště.
Po prohlídce odjezd na ubytování.

Pátek 4. září: Dnes nás čeká návštěva holandského skanzenu v Zaanse Schans, tradičních sýrových trhů a také
prohlídka nejkrásnějších koutů Amsterdamu.
Ráno začneme prohlídkou skanzenu v Zaanse Schans. K řece Zaan bylo svezeno šest větrných mlýnů a množství městských
budov z různých koutů Holandska.
Poté se přesuneme do městečka Alkmaar, místa konání slavných sýrových trhů, při nichž již více než 250 let každý pátek nosiči
v bílých oblecích, dřevácích a slaměných kloboucích přinášejí dřevěná nosítka s nákladem až 600 kg sýru a kupující vybírají,
proklepávají a smlouvají.
Při prohlídce hlavního města Amsterdamu zhlédneme architektonické skvosty, jako je hlavní nádraží, královský palác na náměstí
Dam, kostel sv. Mikuláše, také budeme obdivovat plovoucí květinový trh, neuvěřitelné množství kol, ale i slavnou čtvrť červených
luceren.
Návrat na ubytování.

Sobota 5. září: Tento den věnujeme objevování tradičního Holandska a jeho hlavního města. Čeká nás projížďka po
amsterdamských grachtech i ochutnávka holandské speciality. Odpoledne se vydáme do keramičky v Delftu, proslulé
výrobou fajánské keramiky.
Dopoledne strávíme ještě v Amsterdamu. Amsterdam je znám jako město přímo protkané grachty (kanály), domy kolem nich a
jejich rozmanité štíty si prohlédneme také z jiné perspektivy při projížďce lodí. Najdeme si i příležitost ochutnat holandskou
specialitu – herinka.
Odtud naše cesta povede do města Delft, nedaleko Haagu, kde nám v místní keramičce představí tradiční výrobu modrobílých
kousků.
Večer přejedeme do přístavního města Rotterdam a den zakončíme pohledem z 185 metrů vysoké věže Euromast. Následovat
bude ubytování.

Neděle 6. září: Po dopoledni stráveném v Rotterdamu se přesuneme do rodiště Vincenta van Gogha, kde budeme
obdivovat neuvěřitelnou prohlídku květin.
V Rotterdamu zamíříme do tzv. Starého přístavu či ke kubistickým domům, kde nebudete věřit vlastním očím, že takto zakřivené
domy nepopírají fyzické zákony gravitace.
Poté vyrazíme do van Goghova města Zundert, které ten den bude dějištěm velkolepého průvodu alegorických vozů
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ozdobených nespočtem květin. Vozy ve tvaru van Goghovy hlavy či obrovských vlčích máků jsou pokryty tisíci pestrými květy
jiřinek.
Po průvodu a odpoledni stráveném na místních slavnostech odjezd zpět do ČR.

Pondělí 7. září: Příjezd do ČR v ranních až poledních hodinách.
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