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Holandsko v kocke  

 
Amsterdam, malebné mesto na grachtách, plné cyklistických 

chodníkov, krásne kvetinové lány a brusiarne diamantov sú 

lákadlá, ktoré Vám na tomto zájazde pozdvihnú náladu. 

Keukenhof je najväčší kvetinový park sveta – top prehliadky. 

     Termín: 10. – 14. 4. 2018 

 

Program: 
1. deň: Odchod zo Slovenska v poludňajších hodinách, smer Čechy, Nemecko. 

2. deň: Príchod do mestečka Zaanse Schans, ktoré je preslávené skanzenom holandskej architektúry zelenobielych domov 
s typickými veternými mlynmi, remeselnickými dielňami, jednoducho Holandsko v kocke. Následne sa prepravíme do 
dedinky Volendam, kde absolvujeme prehliadku v typickej syrárni s výkladom o výrobe syra plus ochutnávka. Presun na 
ubytovanie, nocľah. 

3. deň: Po raňajkách odchod do mesta Utrecht, kde si pozrieme námestie s nádhernou katedrálou, malebné ulice 
s grachtami, pričom uvidíte aj budovy najväčšej univerzity Holandska. Následne sa presunieme na prehliadku kvetinového 
parku Keukenhof. Je tu vysadených viac ako 6 mil. cibuliek kvetov a je preto najväčšou kvetinovou záhradou na svete 
s celkovou rozlohou 32 ha. Obdivovať tu môžete krokusy, narcisy, tulipány, ľalie, hyacinty. V jednotlivých častiach parku sa 
nachádzajú rôzne výstavy. Nocľah. 

4. deň: Po raňajkách celodenná prehliadka Amsterdamu: návšteva brusiarne diamantov Coster Diamonds s odborným 
sprievodcom. Brusiareň je jednou z najstarších, stále fungujúcich brusiarní v Holandsku. Počas svojej histórie sa podieľala 
na brúsení a leštení viacerých majstrovských diel, ako napríklad koruny kráľovnej Mary. Prechádzka cez Riijsk múzeum 
k grachtám. Návšteva plávajúceho kvetinového trhu, námestie Damm, múzeum A. Frankovej. Možnosť návštevy domu, 
v ktorom tvoril popredný maliar Rembrandt.  Možnosť plavby po grachtách, osobné voľno.  Večer odchod domov. 

5. deň: Príchod domov v poludňajších hodinách. 
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Cena: 249 € 

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, sprievodca, 2 x ubytovanie v hoteli Ibis Budget, 2 x raňajky, 1 x teplé 
jedlo, náučné projekcie počas cesty 

V cene nie je zahrnuté: skupinové vstupné do záhrady Európy Keukenhof 13,50 €, Zanse Schans skanzen 4 Euro , cestovné 
poistenie, múzeum voskových figurín M. Tussaud za zvýhodnenú cenu 12 Euro/študent (nutnosť vopred nahlásiť záujem) 

Ceny vstupného sa môžu zmeniť podľa aktuálneho cenníka pre rok 2018. 

 

 


