NIZOZEMÍ
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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ZEMĚ TULIPÁNŮ - KVĚTINOVÉ KORZO

JARNÍ BENELUX

AMSTERDAM

AALSMEER • ALKMAAR • ZAANSE SCHANS •
AMSTERDAM • VOLENDAM • PARK KEUKENHOF
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odpoledne odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno návštěva největší květinové burzy květin na
světě v Aalsmeeru, jež si vydobyl renomé nejvýznamnějšího
nizozemského střediska pěstování květin. Zbytek dne bude
patřit korunovačnímu městu Nizozemska Amsterdamu květinový trh, historie, památky, náměstí Dam, brusírna
diamantů. Možnost fakul. projížky lodí po grachtech či
návštěva světoznámých muzeí Van Gogh Museum cca
17 EUR či Rijksmuseum.
3. den: Snídaně. Návštěva tradičního alkmaarského sýrového
trhu na nám. Waagplein (Vážní náměstí), kde dodnes fungují staré sýrařské cechy 30000 kg Goudy, Edamu a Leidenu v
podobě velkých navoskovaných kol, nosiči v pestrobarevných
čapkách, dřevěné povozy, nenapodobitelné kouzlo rituálu od
roku 1593. Turistické srdce kraje - obydlený skanzen s
dřevěnými domy, větrnými mlýny a s ukázkou výroby
dřeváků, sýrů nebo čokolády v Zaanse Schans. Na jednom
místě je tak soustředěno vše, co byste chtěli v Holandsku
vidět. Volendam, historické rybářské městečko láká svou
atmosférou turisty z celého světa, centrum s malebnými
domečky, připomínající podobu staré rybářské osady z 17.19. stol., atmosféra jídla, palačinek, vaflí, mořských plodů.
K největším atrakcím města patří tradiční kroj a malé grachty.
Prohlídka je spojená s návštěvou sýrové farmy s možností
degustace a nákupu sýrů. Návrat na ubytování.
4. den: Snídaně. Celý den strávíme ve světově proslulém,
největším a nejslavnějším květinovém parku Holandska
Keukenhofu, kde každý rok na 32 ha vykvete kolem 6
milionů cibulovin, hlavně tulipánů, narcisů a hyacintů. Právě
v dubnu bude vše v plném květu a bude zde i bohatý
doprovodný program (aranžování, výstavy). Během dne
kolem parku projede světově proslulé Květinové korzo přehlídka alegorických vozů vytvořených pouze z květin, na
které zde čekají davy příznivců neopakovatelného díla.
V podvečerních hodinách odjezd domů.
5. den: Dopoledne příjezd do ČR.

A KVĚTINOVÝ PARK KEUKENHOF

S VÝLETEM DO ZAANSE SCHANS

GENT • BRUGGY • DELFT • HAAG • KEUKENHOF •
ZAANSE SCHANS • AMSTERDAM
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Večer odjezd z ČR (odjezd z ČR viz ceník).
2. den: Ráno návštěva vlámského města Gent, které bylo ve
středověku považováno za konkurenta Paříže, historické
jádro, malebné nábřeží Graslei, úžasně zachované cechovní
domy, Korenmarkt, dominanta města Belfort. Kolem
poledne příjezd do "Benátek severu", romantických Brugg.
Prohlídka středověkého města, historické jádro na ostrově
UNESCO, náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt,
hlavní náměstí a tržiště města, zvonice, bazilika Svaté Krve,
gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší
Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská
madona. Fakult. projížka lodí po kanálech, individuální
volno, kde na nás na každé ulici čeká prodejna s krajkami
a vyhlášené belgické pralinky a pivo. Odjezd na ubytování.
3. den: Dopoledne návštěva Delft, prohlídka, historické
centrum, kostely Oude Kerk a Nieuwe Kerk, renesanční a
gotické štítové domy aj., pokračujeme k prohlídce sídelního
města nizozemské vlády Haag, staré město, mj. Binnenhof,
Mauritshuis. Odpoledne světově proslulý a nejslavnější
květinový park Holandska Keukenhof, kde každý rok na 32
ha vykvete kolem 6 milionů cibulovin, hlavně tulipánů,
narcisů a hyacintů. Právě v dubnu bude vše v plném květu.
4. den: Ráno prohlídka obydleného skanzenu s dřevěnými
domy, větrnými mlýny, tradičními kroji v Zaanse Schans s
ukázkou výroby dřeváků, sýrů. Zbytek dne strávíme v korunovačním městě Amsterdam, náměstí Dam, Královský
palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha cca 17 EUR
(muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo
Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s
kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížka lodí po
kanálech. Večer odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Ubytování: Je zajištěno v Amsterdamu v hotelu ve
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit
ubytování 3. osoby na přistýlce. Snídaně kontinentální.

Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce. Snídaně kontinentální.

Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena zájezdu obsahuje:
• 2 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

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

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, 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, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.
Olomouc 250 Kč; Hranice, Fr. Místek, Nový Jičín, Ostrava 500 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q NV 16 05 18.4. - 22.4.
6 790,viz text
+2 400 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q NC 15 05 13.4. - 17.4.
6 590,viz text
+1 900 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.
-400 Kč
Sleva pro 3. osobu na přistýlce:

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%

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%

Program zájezdu: LETECKY
1. den: Odlet z Prahy do Amsterdamu (transfer v ČR viz
text), transfer na hotel, ubytování. Odpoledne historické
centrum města, vánoční náměstí Dam s Královským
palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk, dům Anny
Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes.
Návrat na hotel s průvodcem nebo později individuálně.
2. den: Snídaně. Dopoledne se přesuneme do muzejní
čtvrti - návštěva brusírny diamantů Coster Diamonds
proslulá výbrusem diamantu Kooh-i-noor. Návštěva známé
obrazárny Rijksmuseum s ojedinělou sbírkou nizozemského
umění, variantně muzeum Van Gogha. Odpoledne
procházka městem kolem radnice a Opery, možnost
návštěvy Rembrandtova domu - jenž skýtá fascinující
pohled do života nejslavnějšího amsterdamského umělce,
čtvr červených luceren. Návrat na hotel s průvodcem nebo
později individuálně.
3. den: Snídaně. Dopoledne fakultativní výlet do Zaanse
Schans (cca 15 EUR), obydlený skanzen s dřevěnými
domy a větrnými mlýny, ukázky výroby dřeváků, turistické
srdce kraje, variantně individuální volno ve městě atmosféra uliček a domů na grachtech, posezení v některé
z nábřežních kaváren, nákupy nebo návštěva dalších
známých muzeí Amsterdamu. Odpoledne Amsterdam,
společná procházka čtvrtí Jordaan - charakteristické úzké
uličky a grachty. V podvečer fakultativní projížka po
amsterdamských kanálech. Individuálně večerní město.
4. den: Snídaně. Transfer na letiště a odlet do Prahy.
*zájezd 6.12. je přizpůsoben adventní atmosféře Amsterdamu
Ubytování:
Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vlastním
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na
přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• leteckou přepravu Praha/Amsterdam/Praha
(vč. kabinového zavazadla dle podmínek let. spol.)
• letištní taxy a poplatky
• transfer z/na hotel
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• odbavené zavazadlo (do 20 kg):
1 200 Kč
cca 15 EUR
• fakultativní výlet *Zaanse Schans:
cca 17 EUR
• Muzeum *Van Gogh:
(*nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem)
• fakul. služby, MHD, pobytové taxy, vstupy: cca 80 EUR
Transfer na letiště Praha VH: Brno, Svitavy, Olomouc 500 Kč;
Pardubice, Hradec Králové 400 Kč; Poděbrady 300 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odlet z ČR
Q NA 17 04 28.4. - 1.5.
11 990,PRAHA
Q NA 37 04 13.9. - 16.9.
11 990,PRAHA
Q NA 49 04* 6.12. - 9.12.
11 990,PRAHA
+2 800 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

6%

do 31.1.18 až

4%
81

