TO NEJLEPŠÍ
Z HOLANDSKA
program č. BE01, termín: 6denní, 22. – 27. 6. 2019
Cena: 8 690 Kč

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den - ve večerních hodinách odjezd od školy,
přejezd přes Německo do Nizozemska
2. den - ráno příjezd do Nizozemska, celodenní
prohlídka AMSTERDAMU: hlavní náměstí, plovoucí
květinový trh, možnost projížďky lodí po grachtech
(vodních
kanálech),
odpoledne
návštěva
Rijksmuseum, Van Gogh Museum či Madame
Tussauds, osobní volno, odjezd na ubytování

3. den - po snídani odjezd na ostrůvek MARKEN prohlídka bývalé rybářské vesnice, procházka
k majáku, odjezd k návštěvě nejznámějšího
holandského skanzenu v ZAANSE SCHANS prohlídka lidové architektury, větrných mlýnů,
ukázky řemesel, výroby dřeváků, sýrů, pokračování
do města sýru ALKMAAR, v případě pěkného
počasí a zájmu procházka po pláži v letovisku
BERGEN AAN SEE, návrat na ubytování
4. den - odjezd do města DEN HAAG - sídlo vlády,
parlamentu a královny, návštěva města miniatur
MADURODAM, pokračování do lázeňského města s
nejkrásnější pláží Severního moře SCHEVENINGEN
(dle zájmu návštěva mořského světa Sea Life),
zastávka v historickém městě DELFT (dle zájmu
návštěva keramičky), návrat na ubytování
5. den - zastávka v NAARDENU - shlédnutí místa
posledního odpočinku učitele národů J. A.
Komenského, odjezd do národního parku DE HOGE
VELUWE (s rozlohou 55 km2 je největší chráněnou
oblastí v Nizozemsku) - projížďka parkem na
kolech, večer odjezd zpět do ČR

6. den - dopoledne návrat zpět na místo odjezdu
Cena zájezdu 8 690 Kč zahrnuje:

✓ dopravu zahraničním autobusem (WC,
klimatizace, DVD, teplý a studený bufet)
✓ přistavení autobusu ke škole
✓ 3x ubytování v hotelu typu F1 či hostelu
s polopenzí (vícelůžkové pokoje)
✓ služby průvodce
✓ mapy, informační materiály a kvízy k
navštíveným místům
✓ zákonné pojištění proti úpadku CK
✓ komplexní cestovní pojištění obsahující
úrazové pojištění, pojištění léčebných
výloh (poj. limit 4 mil. Kč), zavazadel,
odpovědnosti za škodu a storna zájezdu
K ceně zájezdu je třeba počítat se vstupným,
orientačně za žáka (pozor je třeba počítat
s rezervou na příp. navýšení v r. 2019):
-

-

projížďka po grachtech………………..…13,50 €
Rijksmusem………………zdarma do 18 let
(alternativně: Van Gogh Museum cca 2 €,
Madame Tussauds Amsterdam cca 16 €)
MHD Amsterdam………………………..6 €
skanzen Zaanse Schans……..základní vstup
do vesnice zdarma
Madurodam…………………………..10 €
Sea Life Scheveningen………..11 €
(kombi Madurodam + Sea Life: cca 16 €)
keramička Royal Delft……………7 €
Museum Mausoleum Comenius…..5 €
NP De Hoge Veluwe…………………….5 €.

PŘIHLÁŠENÍ K ZÁJEZDU U PANÍ UČITELKY SYLVY PEKÁRKOVÉ ZŠ TGM
DRÁSOV
NEJPOZDĚJI DO 18.12.2018

