
Zájezd do Nizozemí  

20. - 26. dubna 2018 (pá – čt) 

1. Den – v odpoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit Německem 

2. Den – květinový den – v ranních hodinách příjezd do květinového parku Keukenhof, 

jeho dopolední prohlídka a odpoledne květinové korzo Bollenstreek – cca. 20 

květinami vyzdobených vozů s hudbou, navečer přejezd na ubytování v Rijnsburgu  

3. Den – po snídani přejezd do přímořských lázní a rekreačního střediska Scheveningen, 

park zmenšenin nizozemských staveb Madurodam a odpoledne královský Den Haag 

4. Den – po snídani návštěva farmy s výrobou dřeváků a sýra, zbytek dne v Amsterdamu 

– náměstí Warerlooplein s bleším trhem, brusírna diamantů, květinový trh, dvůr 

bekyní, náměstí Dam a na závěr plavba lodí po amsterdamských kanálech 

5. Den – po časné snídani návštěva burzy květin v Alsmeeru, exkurze v keramické dílně 

v Delftu, větrné mlýny Kinderdijk a na závěr přístavní město Rotterdam s možností 

výjezdu na vrchol věže Euromaast do výšky 192 m 

6. Den – po snídani sbalení všech našich věcí, úklid mobilhomů, jejich předání a odjezd 

do „živého“ muzea Jižního moře – Zuiderzee v Enkhuizenu, přejezd po hrázi 

Houtribdijk do Lelystadu s replikou lodě Batavia a na závěr místo posledního 

odpočinku Jana Amose Komenského v Naardenu, odpoledne/navečer odjezd domů 

7. Den – tranzit Německem, příjezd do Kopřivnice v dopoledních hodinách 

 

Cena:  6 800,-- Kč/osobu 

Je v ní zahrnuto:  

Doprava zájezdovým autobusem s klimatizací, WC, nápojovým servisem, 4 x ubytování 

v mobil homech po 6 osobách s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem a jídelnou 

– vždy 3 oddělené ložnice, 4x snídaně formou bufetu, služby průvodce, pobytovou taxu, 

povlečení, pojištění léčebných výloh v zahraničí a pojištění Ck proti úpadku.  

Spí se v kempu Vakantiepark Konigshof v Rijnsburgu, v areálu restaurace a krytý bazén. 

V ceně není zahrnuto: 

Vstupy do navštívených objektů 

Lodní výlety 

Základní závěrečný úklid 

Ručníky, utěrky a prostředky na mytí nádobí 

Kontakt: Pavel David, paveldavid.p@seznam.cz, info@paveldavid.cz, Telefon: 732 480 244 

www.paveldavid.cz  
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