Termín: 19.-23.5.2019

Číslo zájezdu: 19-742

Cena: 6 400,- Kč

ROZMANITOSTI NIZOZEMSKA
1. DEN: ODJEZD Z ČR
Na zájezd vyjedeme z náměstí Míru ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo do Nizozemska a
zastavovat budeme jen na protažení a toalety.
2. DEN: DELFT, SCHEVENINGEN, HAAG
Po ranní zastávce v motorestu u dálnice přijedeme do malebného městečka Delft. Projdeme se městem protkaným
vodními kanály - uvidíme náměstí s radnicí, nejstarší gracht Oude Delft a palác Prinsenhof. Poté krátce přejedeme do
proslavených přímořských lázní Scheveningen, kde si užijeme moře a přímořské promenády. Zájemci budou moci
navštívit Madurodam, zmenšený model významných staveb Nizozemska. Dále se zastavíme ve městě Haag, sídle vlády
a parlamentu Nizozemska a Mezinárodního soudního dvora a prozkoumáme okolí historického komplexu Buitenhof.
Večer odjedeme autobusem na ubytování, kde se navečeříme.
3. DEN: ZAANSE SCHANS, NAARDEN, VOLENDAM
Po snídani pojedeme do skanzenu Zaanse Schans, kde uvidíme výrobu dřeváků, prohlédneme si pravý větrný mlýn a
další stavby typické pro Nizozemsko. Příští zastávkou bude městečko Naarden - působiště Jana Amose Komenského.
Navštívíme muzeum J. A. Komenského a sousední valonský kostelík (upravený na mauzoleum), kde je Komenský
pohřben. Odpoledne se přesuneme do přímořského letoviska Volendam. Nejprve navštívíme místní sýrárnu a poté
absolvujeme příjemnou procházku po pobřeží Severního moře. Na závěr nám zbyde chvilka volného času na relaxaci.
Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc a navečeříme se.
4. DEN: AMSTERDAM
Po snídani přejedeme do Amsterdamu, kde nás čeká celodenní prohlídka této nizozemské metropole. Uvidíme
nejvýznamnější zajímavosti a památky - Královský palác a okolí, starý kostel Oude Kerk, nové tržiště, Rembrandtův
dům a náměstí Leidseplein. Prohlédneme si Rijksmuseum - nejnavštěvovanější muzeum v Nizozemsku se souborem
dvaceti Rembrandtových obrazů (např. Noční hlídka, Židovská nevěsta, Portrét matky). Podle domluvy navštívíme
např. brusírnu diamantů nebo Anne Frank House - muzeum v domě, kde byla za války ukryta židovská dívka se svou
rodinou. Dopřejeme si i projížďku lodí po grachtech a na závěr vyšetříme volný čas na nákup suvenýrů. Večer
odjedeme zpět do České republiky.
5. DEN: NÁVRAT DO ČR
V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v ranních hodinách.

V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, video, lednička, prodej nápojů
- 2x ubytování s polopenzí v hostelu ve vícelůžkových pokojích
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a projížďka lodí: 35 EUR pro studenty do 18 let
Poznámka:
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

