SKUPINOVÝ ZÁJEZD – JARNÍ HOLANDSKO A JEHO MĚSTA
TERMÍN: 27.04.-30.04.2019
PROGRAM ZÁJEZDU:
1.den: Odjezd ve večerních hodinách – noční přejezd do Holandska.
2.den: Ráno snídaně v autobuse (bageta balená – šunka / sýr, džus, káva, čaj), pauza na ranní hygienu. Příjezd do Rotterdamu, druhého
největšího města Holandska. Prohlídka města – rotterdamský přístav s vyhlídkovou věží Euromast (9€ vstup), Erasmusbrug a Museumpark –
muzejní budovy volně navazující v pásu městské zeleně. Po poledni přejezd do Delft, jedno z nejstarších osídlených území Holandska.
Prohlídka města - Starý kostel Oude Kerk, Nový kostel Nieuwe Kerk, Radnice Stadhuis, Obilní burza Korenbeurs s bývalým masným trhem a
tržnicí, prohlédneme si i bezpočet řadových domů ve stylu brabantské gotiky, renesance či baroka. Chybět nebude ani Východní městská
brána a padacím mostem Oostpoort a větrný mlýn De Roos. Odjezd na ubytování. Návštěva Haagu za pomoci MHD / vlakem (5€ zpáteční
lístek).
3.den: Ráno po snídani přejezd do Volendam – návštěva rodinné farmy a výrobny sýra s možností nákupu. Dále si prohlédneme muzeum
folklóru a dřeváků. Po krátké exkurzy ve Volendamu přesun do Amsterdamu na prohlídku města. Uvidíte nejstarší městský kostel, dojdete na
náměstí Dam, kde se nachází Nieuwe Kerk a Královský palác. Zastavíte se u květinového trhu, kde si můžete koupit cibulky mnoha druhů
tulipánů, ale i jiných květin. Chybět nesmí návštěva proslulého květinového trhu. Následně přesun na Muzeumplein, kde se nachází
například Říšské muzeum, Muzeum Vincenta Van Gogha, brusírna diamantů nabízející prohlídku zcela zdarma nebo Stedelij muzeum s
expozicí moderního umění. Dále si ukážeme muzeum slavného holandského piva Heineken a zastavíme se na největším evropském bleším
trhu. Odtud budeme pokračovat ke kostelu Westerkerk, kde jsou uloženy Rembrantovi ostatky a v jehož těsné blízkosti se nachází dům Anny
Frankové. Prohlídka města bude zakončena plavbou po kanálech. Večerní odjezd do ČR.
4.den: Snídaně v autobuse (croissant balený, džus, káva, čaj), pauza na ranní hygienu. Dopoledne příjezd do ČR.
Organizace zájezdu:
Odjezd z Měcholup u Žatce v 19:00 – autobus buse přistaven 18:45 / Nástupní místo Holedečská 2, 439 31 Měcholupy
Odjezd ze Žatce 19:15 – nástupní místo Benzina čerpací stanice Husova 2921, 438 01 Žatec
Výstupní místa shodná s nástupními místy. Příjezd do Žatce cca 09:45-10:00. Příjezd do Měcholup 10:15-11:00
Ubytování:
3* hotel Campanille Delft
Zajištěny dvoulůžkové pokoje se snídaní. Pokoje jsou vybaveny TV, klimatizací, samostatnou koupelnou s WC a fénem. WIFI zdarma. Na
pokoji set pro přípravu kávy a čaje zdarma. Hotel s vlastní restaurací, kterou je možné využít na večeři, a to do 21:30.

SKUPINOVÝ ZÁJEZD – JARNÍ HOLANDSKO A JEHO MĚSTA
TERMÍN: 27.04.-30.04.2019
Služby Vega Tour:
-

Pronájem autobusu na celou dobu zájezdu včetně 2 řidičů – kapacita autobusu 46 míst k sezení pro klienty
Profesionální český průvodce znalý destinace
2 x snídaně v autobuse – počet baget a croissant bude doplněn ze strany klientů do týdne před zahájením zájezdu, a to na email
sarka.oubrechtova@vegatour.com
Oběd v Rotterdam nebo v Delft v tamním restauračním zařízení typu fast food / bistro, případně dle osobního uvážení klientů. Průvodce doporučí.
Druhý oběd ve Volendam, např. Cafe De DIJK – oběd do 17-18€ / osoba jídlo.
Večeře – restaurační zařízení v Delft na hotelu, druhá večeře v Amsterdamu v tamním restauračním zařízení typu fast food / bistro, případně dle
osobního uvážení klientů – průvodce doporučí.
Večeři lze zajistit pro skupinu i v místní restauraci, a to skrze Vega Tour za doplatek 1.000,-Kč / osoba tříchodové menu (polévka nebo salát, hlavní
chod a dezert) v restauraci Cafe Amsterdam http://www.caferestaurantamsterdam.nl/EN/ nebo v podobné. Menu je možné upravit na přání. Je třeba
nahlásit do 15.02.2019 na CK emailem na sarka.oubrechtova@vegatour.com

Doprava je zajištěna autobusy typu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Luxusní autobusy zejména značky Setra a Mercedes-Benz do 3 let stáří s ekologickými a tichými motory a mnoha bezpečnostními systémy
Polohovatelná sedadla vysouvací do uličky s bezpečnostními pásy a dostatečným rozestupem sedadel
Zkušení řidiči s kurzy bezpečné jízdy
LCD monitory s možností promítání filmů během cesty
Klimatizace, toaleta, individuální osvětlení nad každým sedadlem
Zabezpečený zavazadlový prostor
Káva, studené i teplé nápoje na zastávkách nikoli během přepravy
Autobusy a minibusy vybavujeme nejnovější informační technologií. Vega Tour operační centrum používá nejnovější dispečinkový a plánovací
software společně se systémem on-line sledování vozů.

Vstupy nejsou v ceně zájezdu stejně jako plavba po kanálech (15€). V ceně zájezdu je cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdu od pojišťovny
Uniqa.
Doporučené kapesné: 100 – 150€ / osoba
Doporučení na cestu: Zkontrolujte si roamingové služby, dále platnost Vašeho OP. Doporučujeme pohodlnou sportovní obuv a volnočasové oblečený.
Doporučujeme si vzít s sebou teplejší oblečení na večerní procházky. Před cestou si prosím zkontrolujte, že s sebou máte léky, které musíte užívat nebo
pohotovostní léky, jako paralen atd.
.

Cena za uvedené služby 3 690,-Kč / osoba
Min. počet účastníků 46 – při závazné rezervaci na uzavřenou skupinu zájezdu na míru platí 100% storno

