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5-dňový zájazd do Holandska s 

návštevou kvetinovej výstavy 
 

Termín: 08.04. 2020 – 12.04. 2020 

Cena: 179€ 
Zájazd so sprievodcom do Holandska na 5 dní s ubytovaním v hoteli s vlastným sociálnym zariadením a 

raňajkami. 
Program: 
1. deň 
Odchod zo Slovenska bude v popoludňajších hodinách. Do Holandska pocestujete v noci, s pravidelnými 
prestávkami. 
2. deň 
V ranných hodinách je plánovaný príchod do Amsterdamu. Prehliadku mesta začnete pri kostole sv. 
Mikuláša, kam sa chodievali modliť námorníci, než vyplávali na more. Prezriete si hlavné námestie 
Amsterdamu Dam a zablúdime aj do budovy Mestskej váhy, kde sa kedysi konali dokonca aj verejné 
pitvy. Potom navštívite najstaršiu brusiareň diamantov v Európe. Popoludní si budete môcť vybrať. 
Rijksmuseum, kde sa môžete zoznámiť s tvorbou holandských maliarov ako Rembrandt van Rijn, Peter 
Paul Rubens, Vermeer čo Breugel alebo sa vyberiete do múzea venovaného tvorbe Vincenta van Gogha. 
Mimochodom, prezradíme vám, aj kde majú v Amsterdame najlepšie wafle. Večer ubytovanie na hotel, 
nocľah.  
3. deň 
Hneď po raňajkách sa vyberiete na najväčšiu výstavu kvetín Keukenhof. Uvidíte tu nielen nespočetné 
množstvo farieb a druhov tulipánov, ale aj množstvo iných kvetiniek a rastlín. Mimochodom, viete že 
keď sa z dnešného Turecka dostali do Európy prvé tulipány, boli to kvetiny, ktoré si mohli dovoliť len 
najbohatšia šľachta vystavovali sa v samostatných vázach len po niekoľko kúskov? Popoludní navštívite 
obľúbené letovisko Scheveningen, kde má svoje letné sídlo aj holandská kráľovská rodina. Nadýchate sa 
vône severného mora a možno si domov prinesiete aj zopár mušlí. Večer ubytovanie na hotel, nocľah.  
 4. deň 
Posledný deň navštívite živý skanzen Zaanse Schan, kde sa zoznámime s holandskými tradíciami, ako je 
výroba drevákov, syra Gouda, modro-bielej keramiky, či karamelom lepených sladkých waflí. Pozriete sa 
aj do vnútra pravého veterného mlyna. Popoludní sa vrátite do Amsterdamu a dokončíte prehliadku 
mesta. Bude na vás čakať plavba po grachtoch a slávna Štvrť červených svetiel (individuálne). Večer 
odcestujete smerom na Slovensko. 
5. deň 
Príchod na Slovensko do Bratislavy v popoludňajších hodinách, následne 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 
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Povinný príplatok: 
• ubytovacia daň 2,50 € / osoba / noc (hradí sa na mieste) 
 
V cene nie je zahrnuté:  
• príplatok za jednoposteľovú izbu (60 € na celý zájazd) 
• komplexné cestovné poistenie 
• prípadné vstupy do múzeí, pamiatok, atď. 
• poplatok za miestenku (môžete si určiť presné miesto v autobuse) - 9 € 
 
Príplatky za nástupné miesta: 
• Bratislava - bez príplatku 
• Trnava - 5,00 € 
• Nitra - 7,00 € 
• Piešťany - 7,00 € 
• Trenčín - 9,00 € 
• Zvolen - 15,00 € 
• Žilina - 11,00 € 
• Banská Bystrica - 15,00 € 
• Martin - 13,00 € 
• Ružomberok - 15,00 € 
• Liptovský Mikuláš - 18,00 € 
• Poprad - 21,00 € 
• Prešov - 25,00 € 
• Košice - 30,00 € 
 
Možné výdavky na vstupy (ceny sú orientačné a môžu sa meniť, hradia sa na mieste): 
Keukenhof (výstava): 15,50 € (skupinový) 
Rijksmuseum: 17,50 € 
Coster: zdarma 
Van Gogh: 17 € 
Grachty: cca 12 € 


