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AMSTERDAM - SILVESTER  A NOVÝ ROK 

       

 
TERMÍN: 29.12.-2.1.2019 

 

CENA: 175 € - odchod z Bratislavy 
Príplatok za nástupné miesta: Ružomberok 15 €, Martin 13 €, Žilina 11 €, Trenčín 9 €, Piešťany 7 €, Trnava 5 € 

V cene je doprava autobusom, ubytovanie  na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodca CK 

Možné príplatky: cestovné poistenie, vstupenky, 1/1 izba 50 € 

 

PROGRAM: 

1. deň: odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách, tranzit s pravidelnými prestávkami 

 

2. deň: ráno príchod do Rotterdamu, najväčšieho európskeho prístavu, autobusová prehliadka mesta so zaujímavou 

modernou architektúrou. Návšteva malebných Delft – prehliadka Nového kostola, kde sú pochovaní príslušníci ho-

landského kráľovského rodu dynastie Oranje. Pokračovanie do Haagu – sídla Medzinárodného súdneho dvora, par-

lamentu, vlády aj monarchu. Autobusová prehliadka, parlament Binnenhof, Kráľovský palác, ubytovanie v Goude.  

 

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

drevenými domami a veternými mlynmi, návšteva syrovej farmy s ochutnávkou a možnosťou nákupov, ukážka vý-

roby drevákov. Presun do Amsterdamu, jedného z najromantickejších miest Európy, ktoré je nazývané Benátkami 

severu, návšteva kvetinového trhu, prehliadka historického centra s námestím Dam, kráľovským palácom, koruno-

vačným kostolom, podľa záujmu brusiareň diamantov, možnosť návštevy Rijksmuse či Múzea Vincenta van Gogha, 

romantická plavba po grachtoch, osobné voľno – Múzeum voskových figurín Madame Tussauds, Red Light Distict – 

ulička červených svetiel... Oslava nového roku, odchod na hotel.  

 

4. deň: raňajky, odchod do Scheveningenu, mondénneho najluxusnejšieho prímorského letoviska smotánky a krá-

ľovskej rodiny na brehu Severného mora – bulvár, promenáda s 300 m mólom..., kde sa každoročne na Nový rok 

kúpe asi 10 tis. otužilcov. Odchod na Slovensko.  

 

5. deň: príchod na Slovensko v poludňajších hodinách 

 

Aktuálna cena vstupeniek: 

Delft – Nový kostol 3,75 €, veža 3,75 €, kombinovaná vstupenka 6,50 € 

Plavba na grachtoch cca 23 € - celodenný, prestupný lístok, jednorazové plavby od 9 € 

Múzeum Vincenta van Gogha 17,50 €, Madame Tussauds 22,50 € 
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