AMSTERDAM
Nizozemska je nekaj posebnega. Je večni cilj popotnikov z vsega sveta. Tu so mlini na veter mogočni kot v pravljicah, tu so tulipani - kot čudovit tepih narave, tu so vodni kanali, cokle,
diamanti, sir in še marsikaj. Posebnost je arhitektura in tudi način življenja. Spoznajte to
prelepo deželo v spomladanskem času, ko je tu najlepše. Prevzeli vas bodo več tisoč hektarov
veliki nasadi tulipanov in mogočni mlini na veter.

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:
1. DAN:
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika - BRNIK ob 06.00 uri, čekiranje in ob 07.30 polet letala na redni liniji do Amsterdama. Pristanek ob 09.30 in
nato vožnja do vasice ZAANSE SCHANS, kjer si bomo ogledlali izdelovalnico znamenitih cokel in nato še obiskali sirarno. Čas bo tudi za kosilo v tipični
restavraciji (doplačilo) in nato nadaljevali do Amsterdama ki ga bomo spoznavali v panoramski vožnji. Nekaj časa boste tudi prosti za samostojne
oglede. Namestitev v hotel, večerja v restavraciji in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku sledi ogled mesta z METRO-jem. Prvo si bomo ogledali najznamenitejši muzej Van Gogha, se sprehodili po Cvetličnem trgu, si ogledali
Kraljevo palačo in se nato v popoldanskem času popeljali z ladjico po kanalih mesta. Večerja bo tudi tokrat v mestu, povratek v hotel.
3. DAN:
Tokrat bo na sporedu celodnevni izlet v “svet tulipanov”. Obiskali bomo namreč mogočne nasade v mestecu KEUKENHOF, se sprehajali med milijoni
cvetov in občudovali širna polja cvetočih tulipanov. Nadaljevanje skozi DEN HAAG, kjer je sedež mednarodnega sodišča. V nadaljevanju še obisk
mesteca DELFT ki je znan po izjemnem porcelanu. Vrnitev v Amsterdam, večerja in nočitev.
4. DAN:
Ta dan bomo namenili za nadaljevanje ogleda Amsterdama, čas za kosilo in nato prosto za morebitne oglede in nakupe. Ob 19.00 uri odhod na letališče in
ob 21.05 polet letala proti Ljubljani (v letalu večerni obrok) kjer bomo pristali ob 22.50.

KEUKENHOF

AMSTERDAM

DEN HAAG

CENA:
589,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
599,00 € -- pri udeležbi 40 - 44 potnikov
cena je informativna in je odvisna od trenutnega
ponudnika letalskih prevozev

CENA je kalkulirana za udeležbo 42 - 48 potnikov in vključuje: letalski prevoz na relaciji Brnik - Amsterdam - Brnik, vse letališke in
varnostne takse, avtobusni transferji v Amsterdamu, 3 x nočitev in zajtrk v hotelu 3***, 3 x večerja v restavraciji, DDV, osnovno
zdravstveno zavarovanje, strošek našega vodnika in agencije.
Doplačilo za vstopnine in ladjico lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
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