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BENELUX  

     
 

TERMÍN: podľa požiadavky 

CENA: 255 € 
V cene je doprava autobusom, 3x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupy 

PROGRAM: 

1.deň: odchod v popoludňajších hodinách, tranzit s pravidelnými bezpečnostnými a hygienickými prestávkami 

    

2.deň: v ranných hodinách príchod do Amsterdamu, jedného z najromantickejších miest Európy, ktoré je nazývané 

Benátkami severu, prehliadka: Oude Kerk /Starý kostol/, najstaršia pamiatka mesta, nám. Dam, Kráľovský palác, 

Westerkerk, Bloemenmarkt – kvetinový a blší trh, múzeum Madame Tussauds, Rijksmuseum, Nemo – múzeum vedy 

a techniky, najväčšie vedecké interaktívne centrum v Holandsku, plavba po grachtoch, ubytovanie 

  

3.deň: raňajky, odchod do rozprávkového skanzenu Zaanse Schans – fascinujúca osada s typickými zeleno-bielymi  

drevenými domami a veternými mlynmi, pôvodné dielne na výrobu syrov s možnosťou nákupov, výroba drevákov, 

historické obchodíky. V prípade záujmu návšteva Keukenhofu – najväčšia a najkrajšia záhrada Európy, jarná výstava 

– nekonečné koberce kvetov. Alternatíva – Archeon - múzeum staroveku, rímskej doby a stredoveku pod šírym 

nebom. Pokračovanie do kráľovského Haagu – sídla panovníka a parlamentu, ubytovanie 

 

4.deň: raňajky: prehliadka historického centra Haagu, Medzinárodný súdny dvor, Scheveningen- mondénne prímorské 

kúpele s 300m mólom, Madurodam - zmenšeniny najrozličnejších holandských stavieb, mestských celkov či 

prírodných krás, odchod do nádherného mesta Antverpy, ktoré sú nazývané Jeruzalemom západu, ale aj Rubensovo 

mesto, centrom diamantového obchodu či metropolou svetovej módy. Fungujú tu 4 svetové diamantové burzy a ulice 

sú posiate obchodmi so šperkami.V Diamondlande sa dozviete o histórii, spracovaní a oceňovaní diamantov, 

navštívite hlavné námestie s cechovými domami a pýchou mesta – prekrásnou radnicou. Uprostred námestia sa 

nachádza uctievaný symbol – bronzová socha hrdinu Silvia Braba a najkrajšia gotická stavba Antverp, najväčšia 

katedrála na území Belgicka a Holandska – katedrála Panny Márie, kde sú aj 4 cenné Rubensove obrazy. Nachádza sa 

tu tiež Rubensov dom, druhý najväčší prístav v Európe a na nábreží Scheldy hrad Steen, ubytovanie 

 

5.deň: raňajky, prehliadka Bruselu, sídla NATO a niektorých inštitúcií Európskej únie, nazývaný tiež „hlavným 

mestom Európy“ – nám. Grande Place, jeho dominantou je gotická radnica so sochou sv. Michala, Maison du Roi – 

pamiatka Unesco, kráľovský palác, Katedrála sv. Michala a Guduly, Manneken pis – symbol Bruselu, Atómium, Par-

lament, Park Mini Europe /kde nás zastupuje Kostol sv. Alžbety/, sladká bodka za výletom – návšteva čokoládovne 

s ochutnávkou..., večer odchod na Slovensko 

6.deň: príchod v poludňajších hodinách 
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