Holandsko na kolech
termín: 30. 5. – 8. 6. 2019 (čt – so)
1. Den – odjezd v odpoledních hodinách, tranzit Německem
2. Den – v dopoledních hodinách příjezd do Noordwijkerhoutu, společný cyklovýlet po okolí –
například do Zaandvortu (dnes cca. 40 km), odpoledne ubytování
3. Den – po snídani okruh dunami po pobřeží přes Noordwijk a Katwijk do Scheveningenu
(vyhlášené přímořské lázně) – dnes cca. 55 km
4. Den – po snídani z ubytování do Delftu (možnost návštěvy jedné ze světoznámých
keramických dílen), královského den Haagu a Madurodamu (zmenšeniny nizozemských
staveb), nakládka kol – dnes cca. 50 km
5. Den – po snídani přejezd busem do Lelystadu – tady návštěva repliky lodi Batavia a na kolech
po hrázi Houtribdijk přes Ijselmeer do „živého“ skanzenu v Enkuizenu, nakládka kol a návrat
na ubytování – dnes cca. 35 km
6.

Den – po snídani den bez kol – např. celodenní výlet do Amsterdamu – brusírna diamantů,
náměstí Waterlooplein, Rembrandtův dům, květinový trh, dvůr Bekyní, náměstí Dam, plavba
lodí po amsterdamských grachtech, kostel Westerkerk a dům Anne Frankové

7. Den – po snídani přejezd busem do lokality největší koncentrace větrných mlýnů
v Kinderdijku, odtud na kolech do Rotterdamu s možností výjezdu výtahem na vyhlídku na
věži Euromaast, naložení kol a přejezd na ubytování – dnes cca. 40 km
8. Den – po snídani busem do Edamu – odtud na farmu Alida Hoeve s ukázkou výroby sýra a
dřeváků. Přejezd přes malebný přístav Monickendam na ostrov Marken – okruh po ostrově a
návrat do Edamu (dnes cca. 35 km)
9. Den – dopoledne ještě možnost krátké cykloprojížďky po okolí ubytování, naložení kol a
odpoledne odjezd přes Naarden (místo posledního odpočinku J. A. Komenského) domů
10. Den – příjezd v dopoledních hodinách

Cena: 9 300,-- Kč/osobu při min. čtyřiceti platících účastnících
V ceně je zahrnuto: doprava, 7 nocí ubytování v pokojích bungalovů po 2 osobách, bufetová
snídaně, služby průvodce, ofocené mapky oblasti, pobytová taxa.
V ceně není zahrnuto: vstupné, jízdné.

Ubytování: prostorné bungalovy u jezera cca. 2,5 km od moře (přes pás dun) vybavené dvěmi
až třemi ložnicemi, obývacím pokojem s krbem a televizí, vybaveným kuchyňským koutem,
sociálním zařízením – WC, vana a sprchový kout s povlečením a ručníky, zdarma internetovým
připojením a privátní malou zahrádkou.

