HOLANDIA
Magdeburg - Amsterdam – Haga - Rotterdam

wycieczka autokarowa 4 dni
termin: 31.05 - 03.06.2018 r.
cena: 1265,00 PLN/os.
świadczenia:
 transport autokarem klasy lux
 1 nocleg w Niemczech w hotelu*** pokoje 2-osobowe
 2 noclegi w hotelu w Holandii*** pokoje 2-osobowe
 wyżywienie: 3 śniadania, 1 obiadokolacja w hotelu w Amsterdamie
 opieka pilota
 lokalny przewodnik w Holandii oraz w Magdeburgu
 ubezpieczenie KL i NNW
PROGRAM:
1.DZIEŃ (31.05.2018) – 900 km
Wyjazd z Krosna ok godz. 6:00 z Dworca PKS z pod Biura Podróży Adamis Tours. Przejazd przez Polskę do Niemiec. Po drodze krótkie postoje.
Około godz. 17:00 przyjazd do Magdeburga, obiadokolacja w lokalnej restauracji (płatna dodatkowo), następnie spacer po mieście
z przewodnikiem, podczas którego zobaczymy m.in. Rynek miasta, Katedrę, Dom Hundertwasser Haus, wieczorem przejazd do hotelu w okolicy
Magdeburga na nocleg.
2 DZIEŃ (01.06.2018.) – 650 km
Po śniadaniu wyjazd z Magdeburga, przejazd do Hagi, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i zwiedzanie miasta, w którym znajduje się siedziba
holenderskiego parlamentu, rządu i Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Spacer po starym mieście - Pałac Pokoju, Pałac Królewski,
Binnenhof - budynki Parlamentu, kościół św. Jakuba, Madurodam - muzeum będące największym na świecie zbiorem miniaturowych budowli.
Pobyt nad Morzem Północnym w Scheveningen - nowoczesnym kurorcie, spacer nadmorską promenadą. Przejazd do hotelu w miejscowości
Moerdijk na obiadokolację i nocleg.
3 DZIEŃ (02.06.2018.) – 280 km
Po śniadaniu przejazd do skansenu Zaanse Schans ulokowanego na obrzeżach Amsterdamu, nad rzeką Zaan, w którym można podziwiać typową
XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holenderskich. Można tu zobaczyć wiatraki przeniesione z całej Holandii, domy, warsztaty, a nawet
sklepy, w których ciągle tętni życie. Do wiatraków i warsztatów można (a nawet trzeba!) wejść, aby na żywo przyjrzeć się pracy rzemieślników.
Oprócz holenderskich wiatraków, od środka zwiedzić można m.in. wytwórnię sera lub czekolady. Oczywiście można tu kupić wszelkiego rodzaju
holenderskie pamiątki, przysmaki oraz zjeść w jednej z kilku restauracji. Następnie przejazd do Amsterdamu i wizyta w szlifierni diamentów, rejs
po kanałach Amsterdamu. Spacer po mieście: targ kwiatowy, wieża mennicy, plac Dam z Pałacem Królewskim, kościołem Nowym i pomnikiem
narodowym. Obiad w chińskiej restauracji (płatny dodatkowo ok. 20 EUR), następnie czas wolny podczas którego można odwiedzić np.
Rijksmuseum – muzeum państwowe ze zbiorami sztuki holenderskiej (obrazy Rembrandta, Vermeera, Halsa) lub Muzeum Van Gogha, czy
Heinekena (wstępy dodatkowo płatne). Wieczorne zwiedzanie miasta m.in. dzielnica Wallen - dzielnica czerwonych latarni, Wieczorem przejazd
do hotelu na nocleg.
4 DZIEŃ (03.06.2018.) – 1490 km
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Rotterdamu - spacer po mieście, podczas którego zobaczymy m.in. zabytkowy ratusz, kościół
św. Wawrzyńca, nową halę targową, kolejnym punktem programu będzie wjazd na wieżę Euromast. Jest to najwyższy budynek w mieście, wieża
przypominająca maszt statku o wysokości 185 m. Na jego szczycie znajduje się taras widokowy oraz restauracje. Czas wolny na spacer, kawę,
zakup pamiątek, następnie przejazd do Kinderdijk (UNESCO) – miasteczka w którym znajduje się największy kompleks zabytkowych wiatraków.
Wyjazd z Holandii ok. godz. 13:00. Przejazd przez Niemcy do Polski. Po drodze krótkie postoje, m.in. na posiłek (płatny we własnym zakresie).
Przyjazd do Krosna w godzinach nocnych. Zakończenie wycieczki.

____________DODATKOWO PŁATNE________________________________________________________




bilety wstępu ok. 35 EUR
kolacja w Magdeburgu ok. 15 EUR, obiad w Amsterdamie ok. 20 EUR, obiad w drodze powrotnej do Polski
obligatoryjna oplata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł/os.
Biuro Podróży ADAMIS TOURS
38-400 Krosno ul. Kolejowa 16

tel. 13 43 651 85
biuro@adamistours.pl www.adamistours.pl

