To nejlepší z Amsterdamu + GIETHOORN + NÁRODNÍ PARK (letecky z Prahy)
5.8. - 8.8. 2021

18 490,00 Kč

Podrobnosti zde: https://www.radynacestu.cz/t/27766/

Průvodce:

Jiří Toman

Specialista:

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

Krajina lesů a vřesovišť, záplavy květin, říční kanály, lesk diamantů, umělecká díla… Máte vybráno? Užijete
si atmosféru tržnice pod širým nebem a místních kavárniček. Objevíte provoněný květinový trh i muzejní unikáty.
Projedete se stezkami největšího národního parku a lodí po kanálech nizozemských Benátek. Nechte se vtáhnout
příběhy Holandska – prožijte Amsterdam i skrytý půvab holandské přírody!

Na co se můžete těšit
pestrobarevný plovoucí květinový trh
atmosféra unikátní tržnice pod širým nebem
projížďka lodí nizozemskými Benátkami
národní park snoubící přírodu a umění

Co už máte v ceně?
letenka Praha – Amsterdam – Praha včetně letištních tax
kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz níže)
doprava autobusem z letiště do hotelu a zpět
3x ubytování v hotelu
3x snídaně
doprava do Giethoornu a NP Hoge Veluwe a vstupné do národního parku
průvodce po celý zájezd mimo volný program
pojištění záruky pro případ úpadku CK

Co cena nezahrnuje?
odbavované zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel (viz níže)
cestovní pojištění
přesuny místní dopravou (cca 30 €)
vstupné na místě

Kde budete ubytováni?
ubytování ve 3* hotelu ve dvoulůžkových či třílůžkových pokojích s vlastním soc. zařízením

Jak je to s jídlem?
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Cestovní pojištění
EASY
35 Kč / den / osoba
UNIVERSAL + STORNO
60 Kč / den / osoba + STORNO 150 Kč

Důležité informace
Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příjezdu a odjezdu budou upřesněny v pokynech před
zájezdem.
V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu.
Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.
V Amsterdamu bývají vstupenky některých muzeí velmi často vyprodané i měsíc dopředu. Prosíme tedy zájemce o
vstupenky především do Domu Anny Frankové, Rembrandtova muzea i jiných, aby se o vstupenky zajímali či
informovali s větším předstihem.

Vstupné do památek pro zájemce:
Projížďka po kanálech: 12 EUR
Muzeum Heineken: 18 EUR (děti 12–17 let – 14,50 EUR, děti do 12 let zdarma)
Rijksmuseum: 19 EUR (děti a mladiství do 18 let zdarma)
Van Gogh Museum: 19 EUR (děti a mladiství do 18 let zdarma)
Stedelijk Museum: 18,50 EUR (studenti – 10 EUR, děti a mladiství do 18 let zdarma)
Dům Anny Frankové: 10 EUR (děti a mladiství 10–17 let – 5 EUR, do 9 let zdarma) – pouze nákup předem online
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Co vše zažijete: den po dni
Čtvrtek 5. srpna: Po příletu do Amsterdamu a ubytování se vydáme na procházku historickým centrem města. Po
prohlídce působivých památek navštívíme oblíbený plovoucí květinový trh a vychutnáme si atmosféru místních
podniků.
Odlet z Prahy, po příletu transfer na hotel a ubytování. Odpoledne první seznámení s Amsterdamem.
Přesuneme se do historického centra města. Projdeme se kolem majestátní budovy hlavního nádraží a populární čtvrti
červených luceren, kde se budeme stydět odlepit oči od země. Mineme starobylý kostel Oude Kerk, který je vůbec nejstarší
budovou Amsterdamu, a dojdeme až na náměstí Dam, na kterém stojí Královský palác a také tzv. Nový kostel, ve kterém probíhaly
královské korunovace.
Hlavní amsterdamskou nákupní zónou se dostaneme až k plovoucímu květinovému trhu, jednomu ze symbolů města, kde bude čas
na odpočinek v jedné z malebných amsterdamských restaurací nebo kavárniček.
Návrat na hotel v podvečerních hodinách s průvodcem nebo později individuálně.

Pátek 6. srpna: Dnes se vydáme k Domu Anny Frankové, zamíříme do poklidné čtvrti Beginjhof a čeká nás prohlídka
brusírny diamantů. Odpoledne vyrazíme na největší tržnici pod širým nebem a večer si užijeme plavbu
amsterdamskými kanály.
Prohlídku začneme u Domu Anny Frankové, připomínajícího smutný příběh židovské dívky, a kostela Westerkerk s císařskou
korunou na vrcholu kostelní věže.
Dále budeme pokračovat kolem oázy klidu, amsterdamské bekináže Beginjhof až do židovské čtvrti rozprostírající se
kolem náměstí Waterloo, kde se zastavíme na prohlídce v brusírně diamantů a uvidíme dům, kde žil jeden z nejslavnějších
synů města, Rembrandt van Rijn.
Poté se vypravíme na Albert Cuypmarkt – největší amsterdamskou tržnici pod širým nebem, místo setkání mnoha kultur, a
uvidíme také budovy významných amsterdamských muzeí.
Večer si prohlédneme Amsterdam z jiné perspektivy, na programu bude totiž plavba po amsterdamských grachtech (kanálech).
Návrat na hotel v podvečerních hodinách s průvodcem nebo později individuálně.

Sobota 7. srpna: Vypravíme se na celodenní fakultativní výlet do městečka Giethoorn, často nazývaného „Nizozemské
Benátky“, a do největšího holandského národního parku Hoge Veluwe.
Po snídani vyrazíme do městečka Giethoorn, které si zamilujete na první pohled. 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 zapůjčit si dle dostupnosti místní kola na nenáročnou projížďku po parku, který v sobě ukrývá písečné
pláně, lesnaté plochy či vřešoviště, nebo navštívit muzeum Kroller-Müller s velkolepou sbírkou výtvarného umění zahrnující
díla van Gogha či Pabla Picassa. Po prohlídce odjezd na ubytování.
Ti, kteří nebudou mít o výlet zájem, mohou strávit den v Amsterdamu či okolí dle svých vlastních představ.

Neděle 8. srpna: Po snídani dle letového řádu individuální program. Poté přesun z hotelu na letiště a následný návrat
do ČR.
Dnes bude možné zvolit individuální program s ohledem na letový řád. Případný volný čas lze využít například k návštěvě
mnohých muzeí (Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Stedelisk Museum, Dům Anny Frankové, Museum Heineken) či romantické
procházce městem.
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Transfer z hotelu na letiště, návrat do ČR.
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