
Holenderski raj kwiatów i wiatraków

Amsterdam, Kinderdijk – skansen wiatraków, Keukenhof – festiwal tulipanów

Program 4 dniowy autokarem

Zakwaterowanie
3 noclegi na terenie Holandii w pokojach z łazienkami

Wyżywienie
3 śniadania kontynentalne w restauracji hotelu, 2 obiadokolacje oraz 1 obiad. 

Program wycieczki

Dzień 1
Zbiórka i wyjazd grupy w godzinach rannych. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

Dzień 2
Śniadanie.  Wyjazd do Amsterdamu, często nazywany "Wenecją północy", chociaż w przeciwieństwie do
włoskiego miasta,  nie  buduje  się  tutaj  domów bezpośrednio  nad  kanałami  tylko  pozostawia  miejsce na
szeroką drogę i chodnik. Zwiedzanie do wyboru Rijksmuseum - muzeum państwowe ze zbiorami sztuki
holenderskiej  (m.in. obrazy Rembrandta,  Vermeera,  Halsa) lub muzeum Vincenta van Gogha.  Spacer po
starym centrum, m.in. Plac Rembrandta,  Magere Brud - najsłynniejszy most w Amsterdamie, targ kwiatowy,
Plac  Dam  z  Pałacem  Królewskim,  Kościołem  Nowym  i  Pomnikiem  Narodowym,  Plac  Mennicy,
Nieuwmarkt. Po zakończeniu zwiedzania czas wolny. Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg.



Dzień 3
Śniadanie.  Wyjazd  do  Kinderdijk,  jednej  z  najbardziej  znanych  atrakcji  Holandii.  Zwiedzanie  Holandii
zaczniemy bowiem od spaceru po malowniczym skansenie z 19 wiatrakami wpisanymi na listę UNESCO.
Wiatraki to niewątpliwie symbol Holandii, a w Kinderdijk prezentują się one niebywale okazale. 
Następnie udamy się do Keukenhofa. Jest największym ogrodem z kwitnącymi roślinami cebulowymi na
świecie, których cebulki sadzone są ręcznie. Ogród rozciąga się na obszarze 32 ha i rozkwita wiosną ponad 7
milionami kwiatów cebulowych tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów. Spacer po ogrodzie Keukenhof
to wspaniała uczta dla oczu i  duszy.  Przechodząc kolejnymi  ścieżkami trafiamy na coraz to piękniejsze
miejsca. Tulipany zachwycają kolorami, kształtami. Można przystanąć na chwilę na mostku nad strumieniem
i słuchając szumu wody delektować się widokiem.
Następnie,  udamy  się  do  Noordwijka,  a  tam  przejście  wzdłuż  nadmorskiej  promenady.  Czas  wolny.
Obiadokolacja. Powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzień 4
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski. Obiad w Polsce. Przyjazd o ok 22.00.

Cena zawiera:
• przejazd komfortowym autokarem
• zakwaterowanie: 3 noclegi
• wyżywienie: 3 śniadania,  2 obiadokolacje, 1 obiad
• usługi przewodnickie
• ubezpieczenie NNW, KL, bagaż – Signal Iduna
• bogaty program zwiedzania 
• koszt wstępów do odwiedzanych obiektów
• podatek VAT, autostrady i parkingi, obowiązkową składkę na TFG.

Cena nie zawiera:
• wejść płatnych do innych obiektów wymienionych w programie a niezawartych w cenie
• dodatkowych posiłków 
• napoi do obiadokolacji oraz wydatków własnych.
• ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  

Opcje dodatkowo płatne:
• Zalecamy wykupienie ubezpieczenia na wypadek rezygnacji w wersji  podstawowej, a dla osób z

chorobami przewlekłymi, w wersji  rozszerzonej. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  może być
zawarte  w terminie  najpóźniej  5  dni  od  daty  zawarcia  umowy  i wpłaty  całości  lub  zaliczki
uwzględniającej opłatę za ubezpieczenie – informacje u Organizatora. 
Ogólne warunki ubezpieczenia: http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf    

http://salutvoyages.pl/Ubezpieczenie/BezpiecznePodroze.pdf


 Informacje dodatkowe:

 Każdy uczestnik  zobligowany jest  do posiadania  przy sobie  ważnej  legitymacji  oraz  ważnego i
odpowiedniego  dokumentu  tożsamości,  który  uprawnia  go  do  przekroczenia  granicy  z  danym
państwem (odpowiednio  paszport  lub  dowód osobisty).  Szczegółowe  informacje  dostępne  są  na
stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.polakzagranica.msz.gov.pl

 Zabronione są wszelkie przedmioty ostre (scyzoryki, noże, nożyczki), alkohol oraz wszelkie środki
odurzające. 

 Koszt  wycieczki  kalkulowany jest  indywidualnie,  w zależności  od  wielkości  grupy,  wybranego
programu i opcji. Oferta jest przykładowa i istnieje możliwość jej modyfikacji.

Dane Biura:

Salut, ul. Zbożowa 13, 03-253 Warszawa. tel. (22) 614 33 02, e-mail: info@salutvoyages.pl

Biuro  Podróży  Salut   -  wpis  do  Rejestru  Organizatorów  Turystyki  prowadzony  przez  Marszałka
Województwa Mazowieckiego pod numerem 910 w zakresie organizowania imprez turystycznych w kraju i
w krajach europejskich.
Gwarancja ubezpieczeniowa turystyczna SIGNAL IDUNA o numerze M 516254.

Kontakt:

Aneta Prokopińska-Aubossu, tel. 512 45 40 40
Wilfried Aubossu, te. 663 764 362

nr konta w złotych:

MBank:  nr 95 1140 2004 0000 3702 4407 3687

http://www.polakzagranica.msz.gov.pl/

