
 

NIDERLANDY HOLANDIA  WIATRAKI I KWIATY 

Wycieczka autokarem 

Nazwa „Niderlandy” oznacza „niskie państwo” – większość 

terytorium kraju leży poniżej poziomu morza. Największe 

miasta Holandii to Amsterdam, Lejda, Rotterdam i Haga. 

Amsterdam – stolica Niderlandów jest miastem zbudowanym na 

wodzie, często nazywa się je Wenecją Północy. Jest tu ponad 100 

kanałów, 100 sztucznych wysp i około 1200 mostów 😊  

Niderlandy nazywane są krajem wiatraków, chodaków, serów i 

tulipanów. Jedną z głównych atrakcji wycieczki będzie wizyta w 

Ogrodzie Keukenhof - najpiękniejszym wiosennym ogrodzie świata. 

Co roku odwiedzana jest przez ponad milion turystów z całego 

świata. Siedem milionów kwitnących tutaj przez kilka tygodni 

kwiatów cebulowych sprawia, że można tu, jak nigdzie indziej 

poczuć wiosnę. 

 

 

 

 

 

 

 

             Termin:  

 14.04-18.04.2023 

 

     VOLENDAM                 

ZAANSE SCHANS 

OGRÓD 

KEUKENHOF 
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AMSTERDAM  

 

 

Transport: autokar 

Przewozy 

Pasażerskie DANA  

 
BIURO PODRÓŻY SYLVIA 

Sylwia Górna 
 ul. Grabowska 82 

63-400 Ostrów 
Wielkopolski 

info@podrozesylvia.pl 

FB @podrozesylvia.pl 

www.podrozesylvia.pl 

+48 501464810 
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RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

 

Ramowy program imprezy: 

Dzień 1.                                                                                                                                  (piątek, 14.04.2023) 

Wyjazd w godzinach wieczornych i jazda nocna przez Polskę i Niemcy.  

Dzień 2.                                                                                                                                  (sobota, 15.04.2023)                                                                                                                              

Przyjazd do Holandii i przejazd przez położoną na polderze 

prowincję Flevoland , następnie groblą Markerwaarddijk. Przyjazd 

do miasteczka Volendam, dawnej wioski rybackiej i czas wolny       

na holenderskiego śledzia. Z Volendam przejazd do Zaandam  i 

zwiedzanie Zaanse Schans – uroczego skansenu i wiatraków. 

Kiedyś tutaj, nad rzeką pracowało ok. 900 wiatraków napędzając 

siłą wiatru tartaki, olejarnie, wytwórnie farb i musztardy czy 

papiernie. Podczas wizyta w Zaanse Schans wizyta na farmie 

serowej z prezentacją wyrobu sera i degustacją i u producenta 

chodaków. Następnie przejazd w kierunku hotelu, po drodze obiadokolacja. Przyjazd do hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 

Dzień 3.                                                                                                                               (niedziela, 16.04.2023) 

Śniadanie, przejazd do Lisse i zwiedzanie Ogrodu Keukenhof 

uważanego za najpiękniejszy wiosenny ogród świata. Co roku 

zakwita tutaj, w parku o powierzchni 32 ha, ok. 7 milionów kwiatów 

cebulkowych  Z Lisse przejazd do Hagi – siedziby holenderskiego 

rządu, parlamentu, króla i wielu międzynarodowych instytucji. 

Spacer po centrum Hagi zwiedzanie: Binnehof – zespół domów 

parlamentu z Ridderzaal ze słynną XIII-wieczną salą Rycerską, Pałac 

Królewski, stary ratusz, Scheveningen - nadmorska dzielnica Hagi. 

Obiadokolacja. Powrót do hotelu i nocleg.  

Dzień 4.                                                                                                                         (poniedziałek, 17.04.2023) 

 Po śniadaniu, wykwaterowanie i przejazd do Amsterdamu na 

Museumplein. Zwiedzanie miasta bez autokaru. Wizyta z 

możliwością zakupów w szlifierni diamentów Coster Diamonds, 

gdzie można zobaczyć jak szlifowane są diamenty i dowiedzieć 

się coś więcej o świecie brylantów. Po wizycie w szlifierni 

diamentów spacer  na największym targu ulicznym Amsterdam 

na Albert  Cuypstraat.  Później wizyta w Heineken Experience, 

multimedialnej atrakcji urządzonej w dawnym browarze 

poświęconej marce Heineken. W czasie zwiedzania degustacja 3 szklanek Heinekena. Następnie spacer  w 

pobliże Placu Rembrandta, targ kwiatowy na Singel i plac Dam z Pałacem Królewskim. Czas wolny, w tym 

czasie możliwość indywidualnego spaceru po Dzielnicy Chińskiej i Dzielnicy Czerwonych Latarni . 

Obiadokolacja i rejs statkiem po kanałach Amsterdamu. Wyjazd w kierunku Polski. 

Dzień 5.                                                                                                                                   (wtorek, 18.04.2023) 

Nocna jazda przez Niemcy do Polski. Powrót na miejsce zbiórki. Zakończenie świadczeń. 



 

TERMIN: 

           14.04-18.04.2023 
 
Cena podstawowa:  
1349 zł od osoby  
przy grupie minimum 40 osób 

 
Świadczenia zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                        .                                                                                                                                                                                                                                        

•  przejazd autokarem; 

• 2 noclegi w pok. 2,3-osobowych ,w hotelu *** (standard turystyczny),                                                                                                                                   

•  wyżywienie: 2 śniadania w formie bufetu,                                                                           

• opieka pilota - przewodnika,                                                                                                                      

• podstawowe ubezpieczenie NNW do 3.000 i KL do 20.000 EUR (zawiera choroby przewlekłe) T.U. 

Uniqa,                                                                                                                                    

• realizacja programu imprezy turystycznej, 

• składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy. 

Świadczenia nie zawarte w cenie podstawowej:                                                                                                  . 

• obligatoryjna kwota ok. 145 EUR od osoby przeznaczona na: 3 obiadokolacje wg programu, bilety 

wstępu do zwiedzanych obiektów (rejs statkiem po kanałach w Amsterdamie, Ogrody Keukenhof , 

Haineken Experience), wjazdy do miast,opłaty drogowe, parkingi, słuchawki turystyczne;  

• napoje do obiadokolacji nie są wliczone w cenę; 

• dopłata do pokoju 1-osobowego 80 EUR  

DODATKOWE INFORMACJE:                                                                                                                           .                                                                                                                                                

• biuro zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian w programie. Program jest ramowy                      

i  o kolejności zwiedzania decyduje pilot wycieczki. Biuro nie odpowiada za zmiany w programie 

spowodowane obostrzeniami COVID-19. W przypadku, gdy do wjazdu na teren Holandii będzie 

wymagany test na obecność COVID-19 Uczestnik opłaca test we własnym zakresie.                                                                                                                   

 

WARTO WIEDZIEĆ: 
Waluta 

Obowiązującą walutą w Niderlandach jest Euro 
Płatność kartą 

W większości miejsc można płacić kartą płatniczą Maestro, Visa, Visa Electron i innymi. Odnośnie 
wysokości pobieranych opłat za korzystanie z karty za granicą prosimy dowiedzieć się w swoim banku. 

Ważne 
Sugerujemy zabrać wygodne buty, kurtkę przeciwdeszczową. 

Dokumenty podróży 
Każdy Uczestnik wycieczki musi posiadać w czasie podroży ważny dokument – dowód osobisty lub 

paszport. Warto zabrać również ze sobą karę ubezpieczenia EKUZ. 


