
Ze względu na dawny, niezmiernie wysoki 
podatek od zabudowanego gruntu, kamienice 
w Amsterdamie są bardzo wąskie i pną się 
aż do nieba. Najwęższa kamienica w mieście ma 
zaledwie 1 metr szerokości, a całą dolną część 
fasady zajmują w niej drzwi! 

HOLANDIA

W PROGRAMIE: wow :)

05Terminy i ceny na www.matimpex.pl

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
do Amsterdamu. Transfer do hotelu i złożenie bagażu. 
Krótki czas wolny na odpoczynek i przejazd na zwiedzanie 
Amsterdamu: Plac Dam, przy którym znajduje się Pałac
Królewski – siedziba niderlandzkiej monarchii; dawny targ 
rolny Nieuwmarkt oraz średniowieczny budynek Waag; 
Begijnhof otoczony wysokimi kamienicami i wspaniale 
zachowany Drewniany Domek. 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji w Amsterdamie to ok. 15-20 €). 
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg. 

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Amster-
damu. W programie m.in.:
• Rejs po kanałach Amsterdamu, podczas którego będzie 

można zobaczyć liczne barki mieszkalne oraz kilkupię-
trowe wąskie kamienice, charakterystyczne dla Nider-
landów; zwodzony Chudy Most – najpiękniejszy z prawie 
1300 mostów Amsterdamu; Most 15 Mostów, z którego 
roztacza się jeden z piękniejszych widoków w Amster-
damie oraz Niebieski Most, przez który wchodziło się 
dawniej do Dzielnicy Żydowskiej

• Muzeum Van Gogha, w którym znajdują się pamiątki 
po malarzu oraz bezcenna kolekcja obrazów słynnego 
impresjonisty 

• Wieczorny spacer dzielnicą de Wallen, znaną jako Dzielnica 
Czerwonych Latarni; położony w sercu dzielnicy Oudekerk
– najstarszy kościół w mieście, z którym związany był
Rembrandt. Dla chętnych wizyta w jednym z coffee 
shopów, które stanowią sporą atrakcję miasta

• Heineken Experience, mieszczące się w zabytkowym 
wnętrzu dawnego browaru – multimedialna ekspozycja 
połączona z degustacją 

• Szlifiernia i muzeum diamentów Coster Diamonds, gdzie 
będzie można zobaczyć cały proces obróbki tych szla-
chetnych kamieni

• Pływający targ kwiatowy Bloemenmarkt oraz znajdujące 
się w pobliżu sklepy z typowymi holenderskimi serami,
gdzie będzie możliwość degustacji 

• Dla chętnych wizyta w Rijksmuseum – holenderskim 
muzeum narodowym (ok. 18 €) oraz w Muzeum Figur 
Woskowych Madame Tussaud’s (ok. 22 €) 

• W czasie zwiedzania będzie też możliwość spróbowania 
amsterdamskich specjałów kulinarnych, np. śledzi 
z cebulką i ogórkiem, frytek z różnorakimi sosami, poda-
wanych na ciepło stroopwafli czy stamppot zrobionego 
z warzyw i boczku. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorami 
powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie bagażu.
Przejazd na zwiedzanie Amsterdamu – artystyczna dzielnica
Jordaan, Westerkerk z najwyższą wieżą w Amsterdamie 
i grobem Rembrandta (zwiedzanie, jeśli będzie możli-
wość); Zaułek 9 Uliczek, gdzie znajdują się małe sklepiki 
z rękodziełem. 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Po południu odbiór 
bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

 ★ Plac Dam i Pałac
 ★ Westerkerk
 ★ Muzeum Van Gogha
 ★ Rejs po kanałach
 ★ Jordaan
 ★ Heineken Experience

CENA OD 1899 zł

City break AMSTERDAM

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje  możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, 

NNW, CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 120-140 € – koszty realizacji programu (wstępy, 
przewodnicy, komunikacja miejska i podmiejska, 
rejs po kanałach, degustacje)

• 2-3 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

PORTY WYLOTU KRK • SXF • WAW

★ ★ ★ HOTEL

Hotele 3* położone w miastach satelickich Amster-
damu (np. Haarlem, Zaandam), w pobliżu stacji 
kolejowej, skąd do centrum Amsterdamu można 
bezpośrednio dojechać pociągiem (ok. 20-30 minut). 
Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 
2-osobowych (pokoje 3-osobowe dostępne tylko 
na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania. 

DNI
4 



AMSTERDAM TERMINY I CENY 

Wylot z WARSZAWY

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-07 - 2018-04-10 4 KL - katalog 1999 zł 

2018-06-09 - 2018-06-12 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-07-21 - 2018-07-24 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-08-25 - 2018-08-28 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-09-29 - 2018-10-02 4 FM - first minute 1899 zł 

2018-10-27 - 2018-10-30 4 FM - first minute 1899 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  
www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



