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KRÁĽOVSKÉ  HOLANDSKO  A  KEUKENHOF 

     

 
TERMÍN: 17.-21.4.2019 

CENA: 190 € 
V cene je doprava autobusom, 2x hotelové ubytovanie s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK 

/ Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky, príplatok za 1/1 izbu / 

Povinný príplatok: pobytová taxa 2,50 € 

 

PROGRAM: 

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

 

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

Benátkami severu, prehliadka – kostol sv. Mikuláša, kam sa chodievali modliť námorníci pred odchodom na za-

oceánske plavby, hlavné námestie Dam, prechádzka mestskými uličkami pomedzi grachty, kvetinový trh, dvor be-

kýň – civilného ženského rádu, do ktorého vstupovali po ovdovení holandské ženy, tu sa dozvieme aj o ich spôsobe 

života. 

Navštívime najstaršiu dodnes fungujúcu brusiareň diamantov v Európe, kde si v prípade záujmu môžete tento suve-

nír aj kúpiť. Popoludní prehliadka múzea Rijksmuseum – amsterdamský Louvre  s dielami významných nizozem-

ských maliarov – Rembrandt van Rijn, Peter Paul Rubens, Vermeer, alebo múzea venovanému exkluzívne tvorbe 

Vincenta van Gogha, odchod na ubytovanie.  

 

3.deň: raňajky, návšteva Keukenhofu – záhrady Európy, krásny kvetinový park na ploche 20 ha, najväčší v Európe, s 

jazierkami, potôčikmi, záhradami... Uvidíte nielen nespočetné množstvo tulipánov rôznych farieb a druhov, ktorými 

je Holandsko preslávené, ale aj ďalšie kvety a rastliny. Popoludní odchod do Scheveningenu, mondénneho prímor-

ského letoviska smotánky a kráľovskej rodiny na brehu Severného mora – bulvár, promenáda s 300 m mólom..., ná-

vrat na hotel. 

 

4.deň: raňajky, návšteva rozprávkového skanzenu Zaanse Schans – fascinujúca osada s typickými zelenobielymi dre-

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

modrobielej keramiky, karamelom lepených sladkých waflí... 

Popoludní sa vrátime do Amsterdamu, plavba po grachtoch, ktorá nám ukáže mesto z úplne inej perspektívy. Navští-

vime uličku červených lucerien, odchod na Slovensko 

 

5.deň: príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách. 

 

Orientačné ceny vstupov:  

Keukenhof – skupinová cena vstupenky: 15 € 

Rijksmuseum: 17,50 € 

Van Gogh múzeum: 17 € 

Plavba po grachtoch: cca 12 € 
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