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Krásy  Beneluxu 
 

Termín: 28.08. 2019 – 01.09. 2019 ( možnosť aj iných termínov) 

Cena: 179€ 
Autobusový 5-dňový zájazd do Beneluxu s výborným programom. 

Program: 

1. deň - Odchod zo Slovenska do Belgicka bude v popoludňajších hodinách. 

2. deň - V ranných hodinách prídete do Waterloo, odtiaľ budete pokračovať do Bruselu, kde vás bude čakať 

celodenná prehliadka. Uvidíte Katedrálu sv. Michala, Kráľovský palác, Námestie Grande Place s radnicou, 

Manneken Pis, Atómium, navštívite park Mini-Europe. Večer sa presuniete do hotela smerom na Antverpy.  

3. deň - Po raňajkách sa vyberiete na prehliadku flámskych Antverp. Navštívite katedrálu, prejdete sa 

krásnym námestím s cechovými domami a renesančnou radnicou. Pokračovať v ceste budete do 

Rotterdamu, najväčšieho prístavu v Európe so zaujímavou, modernou architektúrou. Navštívite malebné 

mesto Delft s Novým kostolom, kde sú pochovaní príslušníci holandského kráľovského rodu, dynastie 

Oranje. Nasledovať bude krátky presun do Scheveningenu. Na záver sa centrum historického Hágu. 

4. deň - Ráno navštívite malebný skanzen Zaanse Schans. Tešiť sa môžete na návštevu syrovej farmy s 

ochutnávkou i nákupom syrov, a na ukážku výroby drevákov. V ceste budeme pokračovať do Amsterdamu, 

navštívite brusiareň diamantov a budete mať možnosť navštíviť Rijksmusea či Múzeum Vincenta van 

Gogha. Potom vás bude čakať kvetinový trh, prehliadka historického centra mesta s námestím Dam, 

kráľovským palácom, korunovačným kostolom a plavba loďou po grachtoch. V osobnom voľne si môžete 

prezrieť Múzeum voskových figurín Madame Tussaud alebo Štvrť červených svetiel. Večer odjazd.  

5. deň - Príchod na Slovensko v popoludňajších hodinách.  

V cene je zahrnuté: 
• doprava luxusným klimatizovaným autobusom 
• 2x noc v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a sprchou, 2x raňajky v hoteli 
• 3-dňová prehliadka Beneluxu so sprievodcom 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• daň za ubytovanie 1,50 € / osoba / noc (platí sa na mieste) 
• komplexné cestovné poistenie  
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie 
• nástupné miesto Žilina 11€ 
 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
Katedrála Antwerpy - skupina 4 € 
Mini-Europe a Atomium spolu - skupina 21 € 
Nový kostol v Delfte - 4 - 7 € (podľa toho či len do kostola, alebo až na vežu) 
Plavba po grachtoch - skupina cca 10 € 
Rijksmuseum - 17,50 € 
Museum Vincenta Van Gogha - 17 € 
Madame Tussauds - 22 € 


