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Silvester v Amsterdame 
 

Termín: 29.12.2019 - 02.01.2020 

Cena: 175€ 
Skvelý 5-dňový silvestrovský zájazd do Amsterdamu pre 1 osobu vrátane ubytovania v 

hoteli s vlastným sociálnym zariadením, raňajkami, profesionálnym sprievodcom a 
zákonným poistením CK. 

Program: 
1. deň: 
Odchod zo Slovenska v popoludňajších hodinách. Nočný prejazd do Holandska. 
2. deň: 
V ranných hodinách príchod do Bruselu. Celodenná prehliadka mesta-kráľovský palác, 
katedrála sv. Michala a Guduly, prechádzka po historickom centre, námestie Grande Place s 
radnicou, Manneken Pis. Presun metrom k Atomium a parku Mini Europe.  
Večer presun na hotel do Holandska.  
3. deň: 
Ráno presun do skanzenu Zaanse Schans. Návšteva syrovej farmy s ochutnávkou syrov, 
ukážka výroby drevák. Možnosť nákupu syrov a suvenírov priamo od výrobcu. Okolo obeda 
presun do Amsterdamu. Návšteva brúsiarne diamantov, možnosť návštevy Rijksmusea alebo 
Múzea Vincenta van Gogha. Návšteva kvetinového trhu, prehliadka historického centra s 
hlavným námestím Dam.  
Osobné voľno - oslava Nového roka v uliciach Amsterdamu. 
4. deň: 
Po raňajkách sa vrátime do Amsterdamu a dokončíme prehliadku mesta. Absolvujeme aj 
plavbu po grachtoch, čo nám ukáže Amsterdam z úplne inej perspektívy. Samozrejme, žiaden 
turista nemôže z mesta odísť bez toho aby navštívil slávnu „štvrť červených svetiel“ a 
výnimkou nebudeme ani my. Po tejto nevšednej prechádzke sa s mestom rozlúčime a 
vyrazíme domov. 
Vo večerných hodinách odchod na Slovensko.  
5. deň: 
Príchod na Slovensko podľa nástupných miest. 
 
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 Holandska so sprievodcom 
• zákonné poistenie v znení zákona 170/2018 Zb.z 
 
V cene nie je zahrnuté: 
• ubytovacia daň 1,50 € / osoba / noc - hradí sa na mieste 
• vstupy do regulovaných zón Amsterdamu - Damm, Red Light District - 5 € (vyberá 
sprievodca) 
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• príplatok za jednoposteľovú izbu (60 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie (možnosť poistiť cez CK za zvýhodnených podmienok v 
poisťovni UNIQA 1,80 € / deň do 70 rokov, 2,20 € / deň nad 70 rokov) 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. (individuálne viď vyššie) 
• odporúčané vreckové 120 € na osobu 
 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
• Atomium: 10 € 
• Mini Europe: 13,50 € 
• Rijksmuseum: 17,50 € 
• Coster: zdarma 
• Van Gogh: 17 € 
• Grachty: 12 € 
 
Príplatky za nástupné miesta:  
• Banská Bystrica - 15,00 € 
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 
• Zvolen - 15,00 € 


