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Amsterdam i festiwal tulipanów na 1 dzień
Cena od:

179zł (minimum 60 osób)
199zł (minimum 50 osób)
259zł (minimum 40 osób)
Cena zależy od terminu, wielkości grupy
i miasta wyjazdowego. Podana cena dotyczy
wyjazdu z Poznania lub okolic Poznania.
W cenie zapewniamy:
- zwiedzanie według programu
- opiekę pilota/przewodnika,
- ubezpieczenie KL,NNW,
- transport autokarem klasy LUX
Dodatkowo płatne opcjonalnie:
- obiad - około 15 euro
- nocleg w Holandii – około 35 euro
- nolceg tranzytowy – około 25 euro
Dodatkowo płatne obowiązkowo:
- bilety wstępu, opłaty lokalne oraz przewodnickie - 25 euro/osoba.
PROGRAM RAMOWY:
1 dzień - W godzinach wieczornych (zgodnie z rozkładem) wyjazd z miasta wyjazdowego. Nocny przejazd przez
Polskę, Niemcy do Holandii.
2 dzień - W godzinach porannych przyjazd do KEUKENHOF – niesamowitego ogrodu, jednej z największych atrakcji
Holandii. Na terenie 32ha podziwiać można ponad 7 milionów tulipanów wszelkich odmian. W tym roku tematem
przewodnim jest HOLENDERSKI DESIGN. W godzinach południowych przejazd do AMSTERDAMU. Stolica Holandii
zwana „Wenecją Północy” położona jest na 90 wyspach połączonych ze sobą tysiącem mostów. Odwiedzimy
tutaj Plac Rembrandta, targ kwiatowy, Plac Dam z Pałacem Królewskim, oraz legendarne centrum
Amsterdamu z dzielnicą czerwonych latarni. Czas wolny. W godzinach późnowieczornych wyjazd w drogę
powrotną. Przejazd nocny.
3 dzień – Przekroczenie granicy Polski we wczesnych godzinach porannych.

Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz. Pilot nie
oprowadza po zwiedzanych obiektach.
Przedstawiony program jest orientacyjny i może zostać dostosowany do potrzeb oraz uwag grupy. W celu ostatecznej
kalkulacji z uwzględnieniem Państwa próśb lub uwag prosimy o kontakt na: grupy@funclub.pl
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