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I. ZEMĚMI BENELUXU
TREVÍR • LUCEMBURK • WATERLOO • BRUSEL • BRUGGY •
ANTVERPY • ROTTERDAM • DELFT • DEN HAAG •
květinová aukce AALSMEER • ALKMAAR • VOLENDAM •
NAARDEN • skanzen ZAANSE SCHANS • AMSTERDAM
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník). V podvečer se zastavíme v nejstarším německém městě nad řekou
Moselou v Trevíru. Při podvečerní procházce si u brány Porta
Nigra a impozantní Basiliky, obou památek zapsaných na
listině světového dědictví UNESCO, připomeneme slavnou
éru Římanů. Atmosféra středověku na nás dýchne na
malebném Hlavním náměstí, jehož zdobné domy nám
vytvoří kulisu pro chvíli k odpočinku. Večer ubytování v okolí.
2. den: Ráno se vydáme na cestu do Lucemburska, kde si
prohlédneme jedno z nejmenších a zároveň nejstarších
hlavních měst Evropy – Lucemburk UNESCO ležící ve skalnaté krajině nad soutokem řek Alzette a Pétrussem, jehož
poloha je považována za jednu z nejkrásnějších v Evropě.
Prohlédneme si město s tisíciletou tradicí a kosmopolitním
šarmem - navštívíme katedrálu P. Marie, kde je pohřben
český král Jan Lucemburský, projdeme si střed města a
nevynecháme ani procházku po hradbách, které mají i
svoji přezdívku - největší balkón Evropy. Odtud budeme
pokračovat do Belgie. Zastavíme u památníku bitvy u
Waterloo, který by mohl být vzorem toho, jak má vypadat
muzeum. Najdeme zde plány bitvy, obrazy, voskové figury
v dobových uniformách, interaktivní panely s podrobnými
informacemi i video, které nás vtáhne přímo do bitvy.
Součástí prohlídky je i panorama bitvy a Lví pahorek, kde se
nám po zdolání celkem 226 schodů otevře pohled do
okolí. Čtyřicetimetrovému pahorku dominuje socha lva,
který cení zuby směrem k Francii. Ubytování v okolí Bruselu.
3. den: Po snídani se budeme věnovat prohlídce hlavního
města Belgického království Bruselu. Podíváme se na
náměstí Grande Place s úchvatnými, bohatě zdobenými
cechovními domy a dominantní radnicí, projdeme se
uličkami starého města, nevynecháme známý symbol
města, 60 centimetrovou sošku čurajícího chlapečka.
Navštívíme fascinující symbol Bruselu – Atomium, které
patří vedle Eiffelovy věže k nejodvážnějším evropským
stavebním počinům nové doby. Pro veřejnost jsou zpřístupněny celkem čtyři z devíti koulí a v nejvyšší z nich ve
výšce cca 100 m si budeme moci vychutnat panoramatický
výhled na Brusel a okolí. V nedalekém parku miniatur MiniEurope se podíváme na ty nejatraktivnější památky
Evropské Unie. Je zde zastoupeno celkem 80 měst a 350
různých památek, které jsou zhotoveny v měřítku 1:25. V
parku na nás čeká také mnoho „živých“ atrakcí - lodě
plující kanálech, vybuchující sopky, padající Berlínská ze,
Benátské gondoly a spousta dalších. Návrat na ubytování.
4. den: Po snídani se v Bruggách seznámíme s centrem
města během okružní plavby po kanálech. Bruggy bývají
často označovány jako „Benátky severu“ a jejich překrásné
historické centrum je na seznamu UNESCO. Pozdní odpoledne pak strávíme v největším belgickém městě –
Antverpách UNESCO. V „Rubensově“ městě se necháme
okouzlit atmosférou přepychu a bohatství pocházejícího z
moře, procházkou dojdeme na zdejší známé historické náměstí Grote Markt, které lemují výstavní cechovní domy ze
16. a 17. století a v jehož středu se vypíná fontána se
sochou Braba, symbol Antverp, připomínající pověst o
římském vojákovi, přemožiteli obra. Ubytování.
5. den: Po snídani odjedeme do holandského Rotterdamu.
Nevynecháme jednu z jeho nejviditelnějších atrakcí – věž
Euromast ve tvaru lodního stěžně s úchvatným výhledem
na město. Budeme mít možnost absolvovat plavbu

rotterdamským přístavem, který je jedním z největších na
světě. Naskytne se nám zcela unikátní pohled do loděnic a
doků a na hypermoderní překládání tisíce kontejnerů.
Plavbu zakončíme pohledem na parník „Rotterdam“ –
bývalou vlajkovou lo lodní společnosti Holand America Line.
V historickém Delftu pak při návštěvě keramičky nahlédneme
pod pokličku tradiční výroby delfské fajánse, typické holandské
modrobílé keramiky. Poté se vypravíme do sídelního města
královny a parlamentu Den Haag a seznámíme se také
s Binnenhofem, srdcem Holandska. Přejezd na ubytování.
6. den: Po snídani navštívíme v Aalsmeeru největší
květinovou burzu na světě, která každodenně ovlivňuje
světové ceny řezaných a pokojových květin. Aukcí projdeme
po zvláštní galerii, odkud budeme moci obdivovat nejen
krásné květiny, ale i čilý obchodní ruch. Dále se vypravíme
do města s vůní sýrů, do středověkého Alkmaaru, kde
zažijeme netradiční podívanou na sýrové trhy probíhající i
dnes podle staletých tradic. Projedeme se bývalou rybářskou
vesničkou Volendam a necháme se unášet starobylou
atmosférou vycházející z malých rybářských příbytků v
úzkých uličkách a z dobových krojů, které dosud s oblibou
nosí místní obyvatelé. Zůstane-li nám dostatek času,
zastavíme se také v Naardenu. Večer návrat na ubytování.
7. den: Po snídani zavítáme do skanzenu holandské vesnice Zaanse Schans v Zaandamu. Prohlédneme si obydlené
dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17.–18. stol., uvidíme tradiční výrobu dřeváků a ochutnáme i některé druhy
znamenitých holandských sýrů. Zbývající část dne věnujeme
návštěvě hlavního města Amsterodamu UNESCO. Budeme
mít možnost projet se lodí po grachtech, navštívit květinový
trh a také některé z muzeí (např. Van Gogh muzeum,
Rijksmuzeum se slavnou Noční hlídkou od Rembrandta nebo Muzeum Madame Tussaud). Dostatek osobního volna
nám umožní prozkoumat malebná zákoutí a další vyhlášené
atrakce Amsterodamu. V podvečer se s Holandskem
rozloučíme a vydáme se přes Německo zpět do ČR.
8. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Ubytování:
Je zajištěno v hotelech*** 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez
slevy. Snídaně kontinentální bufet, večeře za příplatek
jednotné menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 6 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

II. HOLANDSKÁ MOZAIKA
A TRHY SÝRŮ V ALKMAARU
AALSMER • KEUKENHOF • ALKMAAR • ENKHUIZEN •
muzeum ZUIDERZEE • NAARDEN • hráz MARKERDIJK •
MARKEN • ZAANSE SCHANS • AMSTERDAM
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno navštívíme největší květinovou burzu na světě
v Aalsmeeru, který si vydobyl renomé nejvýznamnějšího
nizozemského střediska pěstování květin. Následuje jeden
do jednoho z nejkrásnějších květinových parků na světě v
Keukenhofu s nepřeberným množstvím květů, prohlídka
parku včetně městečka Lisie s kostelem sv. Agáty,
individuální volno. Odjezd do Amsterodamu na ubytování.
3. den: Snídaně. Alkmaar, neobyčejná podívaná na trhy
sýrů, tak jak probíhají odpradávna - nosiči sýra se „saněmi”
pobíhají dle pokynů mezi hromadami sýra. Následuje
skvělý skanzen Zuiderzeemusem v Enkhuizen, který je
zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu jsou oblečeni do tradičních krojů a obhospodařují i
plně funkční pekárny, cukrárny, dílny atp. - praktické ukázky
jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk dojedeme do
Naarden, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - koupule s výjevy
Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben
Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku Marken malebné městečko, které se dnes řadí ke klenotům Holandska
- poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt,
dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně, návštěva kouzelného Zaanse Schans všechny holandské národní tradice v jednom skanzenu,
plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. Zbytek dne bude patřit Amsterdamu
- květinový trh, historie, památky, možnost fakultativní
projížky lodí po grachtech nebo návštěva vyhlášených
muzeí (Van Gogh Museum cca 17 EUR, Rijksmuseum, dům
Anne Frankové známý z Deníku Anne Frankové…) nám.
Dam, Královský palác, brusírna diamantů, malé uličky s krámky, vodní kanály, ochutnejte místní speciality - palačinky na
všechny způsoby, individuální volno, večer odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v Amsterdamu v hotelu ve 2lůžk.
pokojích s vl. příslušenstvím (možnost jedné přistýlky).
Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
3 500 Kč
• 5 večeří:
• pobytovou taxu, MHD, vstupy, fakul. služby:ccca 110 EUR

Cena neobsahuje:
170 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• Muzeum Van Gogh (rezervace v CK min. 1 měsíc předem)
• vstupy, MHD, pobytové taxy, fakultativní služby cca 70 EUR
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl, V. Mýto,
Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA; Olomouc
250 Kč; Hranice, Fr. Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava ZDARMA; Vyškov 150
Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín, Strážnice, V. Bíteš, V. Meziříčí, Veselí n/M, Žár
n/S 250 Kč; Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměžíž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd z ČR
Q BK 26 08
1.7. - 8.7.
12 490,viz text
+4 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q NM 19 05 9.5. - 13.5.
6 890,viz text
+2 400 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.

Sleva pro 3. osobu na přistýlce:

-400 Kč

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%
79

