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Królestwo Niderlandów kraina tulipanów, 
sera i wiatraków; 

 

 

Termin wyjazdu; 30.04  -   05.05.2018 / 6 DNI / 
 

Cena wycieczki – 1990 zł 

Trasa wycieczki : 

Breda– Kinderdijk – Rotterdam – Keukenhof – Haga 

– Scheveningen – Zaanse Schans – Amsterdam 

    

PROGRAM WYCIECZKI 

 

DZIEŃ PIERWSZY  
30.04.2018 ( poniedziałek ) : 
Przejazd przez Polskę, Niemcy do Holandii, 
 
 
DZIEŃ DRUGI 
 01.05.2018 ( wtorek ) : 

Śniadanie w miejscu noclegu 
Spotkanie z przewodnikiem ok. godziny 9.00 w Bredzie – najbardziej polskim z 
holenderskich miast, o którym mówi się często - najładniejsze miasto Brabancji 
Północnej. W programie spacer po centrum, odwiedzimy kościółek św. Joosta, 
Grote Kerk ( symbol  miasta ), przejedziemy na honorowy, wojskowy cmentarz 
Polskich Żołnierzy, którzy wyzwolili Bredę z rąk okupanta hitlerowskiego i którzy 
spoczywają tam razem ze swoim dowódcą generałem Maczkiem. Kolejnym 
punktem zwiedzania będzie Rotterdam. W tym najbardziej 
nowoczesnym mieście i największym porcie w Europie z wieży „Euromast” 
podziwiać będziemy panoramę stolicy regionu Holandii południowej, 
przejedziemy przez most Erazma, zobaczymy wyjątkowe domy mieszkalne Cubus 
oraz odwiedzimy nowoczesny bazar w kształcie rakiety tenisowej. Odwiedzimy 
też Kinderdijk, jedną z najbardziej znanych atrakcji 
turystycznych kraju wpisanych na listę UNESCO, gdzie podziwiać można 19 
zabytkowych wiatraków. To miejsce idealnie ilustruje, iż Holandia położona jest 
poniżej poziomu morza. 
Obiadokolacja,nocleg. 
 
 



 

DZIEN TRZECI 
 02.04.2018 ( środa ) : 
Śniadanie w miejscu noclegu. 
Po śniadaniu przejedziemy do Keukenhof – wyjątkowego ogrodu kwiatowego, 
jednej z największych wiosennych atrakcji Holandii. Na obszarze 32 ha podziwiać 
można ponad 6 milionów tulipanów wszelkich możliwych odmian oraz największą 
na świecie liczbę kwiatów cebulkowych. Gdy nacieszymy już zmysły zapachami i 
kolorami przejedziemy przez zagłębie kwiatów cebulkowych do Hagi ( Den 
Haag ) – politycznej stolicy Królestwa Niderlandów, gdzie swoją siedzibę ma 
parlament oraz król Wilhelm Alexander. Zatrzymamy się przed Trybunałem 
Sprawiedliwości, gdzie sądzeni są zbrodniarze wojenni, odwiedzimy 
Binnenhof – najstarszy kompleks zabudowań, który od wieków jest siedzibą 
parlamentu, zobaczymy pałac urzędującego władcy, XIV wieczny Grote Kerk oraz 
przejdziemy główną, reprezentatywną częścią miasta. Ostatnim punktem 
programu będzie Scheveningen – wyjątkowego, nadmorskiego kurortu, z długą, 
piaszczystą plażą, deptakiem, molo, które jest symbolem tego bogatego kurortu 
lubianego przez rodzinę królewską, jak i znane osobistości. Obiadokolacja , 
nocleg. 
 
 DZIEŃ CZWARTY 
03.05.2018(czwartek) : 
Śniadanie w miejscu noclegu.  
Przejazd do Zaanse Schans – wieś ta jest rodzajem skansenu, choć większość 
domów jest zamieszkałych. Niektóre domy, gospodarstwa i wiatraki są 
udostępnione do zwiedzania. Obejrzeć można: wiejską wytwórnię serów, urocze 
staro-holenderskie sklepiki sprzedające produkty jak sto lat temu, muzeum 
klombów ( drewnianych sabotów ) łącznie z pokazami produkcji, ciekawe i 
oryginalne pamiątki. Wszystkie domki - jak to w 
Holandii - otoczone są wodą i połączone mostkami. Nad wodą podziwiać można 
wiatraki, służące niegdyś do celów przemysłowych. 
Ze skansenu przejedziemy do Amsterdamu nazywanego „Wenecją Północy”. 
Metropolia położona jest na 90 wyspach połączonych ze sobą tysiącem mostów. 
Zobaczymy tutaj Pałac Królewski na Placu Dam, Westerkerk- kościół 
protestancki, gdzie pochowany jest Remrandt, dom Anny Frank, Bloemenmarkt ( 
targ kwiatowy ), gdzie przez cały rok można kupić tulipany. Wizyta w jednej z 
najbardziej znanych szlifierni diamentów. Zwiedzanie Muzeum 
Narodowego – Rijksmuseum z XVII-wieczną kolekcją malarstwa holenderskiego 
m.in. dzieła Rembrandta van Rijn, Steena, Halsa lub zwiedzanie Muzeum 
Vincenta Van Gogha, gdzie znajduje się ponad 200 obrazów mistrza, 500 jego 
rysunków i 700 listów. Jest to największa taka kolekcja na świecie. Będziemy 
mieli okazję podziwiać to wyjątkowe miasto z pokładu statku wycieczkowego w 
czasie rejsu po Amsterdamskich kanałach wieczorem pospacerować będzie 
można po De Wallen - dzielnicy czerwonych latarni "red light district" ( miejsce 
nocnych,uciech). 
 
DZIEŃ PIĄTY 
 04.05.2018 ( piątek ): 
Śniadanie w miejscu noclegu. 
Po śniadaniu przejazd przez Holandię, Niemcy do Polski. 
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach wieczorno - nocnych. 
 
 



 
CENA OBEJMUJE; 

• Przejazd autokarem turystycznym z toaletą, barkiem, klimatyzacją, 
rozkładanymi siedzeniami 

• 5 noclegów w hotelu, pokoje 2-osobowe z łazienkami. 
• 5 śniadań i 5 obiadokolacji  
• Opieka kierownika oraz pilota – przewodnika. 
• Miejscowi przewodnicy 
• Ubezpieczenie KL i NW 
• Wycieczki wg programu 
• Opłaty drogowe, parkingi, autostrady 

 
 
 
 
Uwaga :  bilety wstępu do zwiedzanych zabytków oraz  rejs po Amsterdamskich 
kanałach uczestnicy wycieczki pokrywają z własnych środków./ około 70 euro/. 
Sprzęt słuchawkowy – 1,5 euro za jeden dzień. 
 
 

 
 


