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City Break - Magia Amsterdamu - 5 dni (samolotem z Gdańska)
Holandia Amsterdam

Program
Amsterdam - miasto kontrastu, gdzie sztuka i kultura, styka się z liberalnymi poglądami i mieszanką wielu kultur. 100 wysepek oddzielonych 160 kanałami i 1000
mostów, ulice z mnóstwem urokliwych, wiekowych kamienic, znane na całym świecie liczne muzea, drewniane barki przycumowane przy brzegu rzeki,
wszechobecny dźwięk przejeżdżających rowerów i romantyczny zapach tulipanów to wszystko sprawi, że pokochasz to miasto!
Program:
Dzień 1:
Odprawa na lotnisku i przelot do Eindhoven. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny lub początek zwiedzania w zależności od godzin przylotu.
Dzień 2-3:
Kolejne dwa dni to czas na poznanie wspaniałej atmosfery, fascynujących zabytków i najciekawszych atrakcji Amsterdamu, takich jak
- Muzeum Domu Rembrandta z bogatą kolekcją obrazów i rysunków sławnego malarza
- Szlifiernia diamentów, gdzie z bliska można podziwiać drogocenne kamienie lub nabyć klejnoty i biżuterię
- Molen Van Sloten - jeden z nielicznych drewnianych wiatraków w mieście
- Bloemenmarkt - jedyny na świecie pływający targ kwiatowy
- Koninklijk Paleis Amsterdam - Pałac Królewski, uznawany za najcenniejszy zabytek Złotego Wieku
- Magere Brug - most zwodzony, uznawany za jeden z najpiękniejszych w mieście
- Amsterdamskie Kanały z mnóstwem drewnianych barek, pływających restauracji i romantycznych łódek
- Jordaan - ekskluzywna modna dzielnica Amsterdamu z pięknymi kamienicami
- Westerkerk - kościół z wieżą, z której można podziwiać panoramę Amsterdamu
- Kalverstraat - główna dzielnica handlowa i najbardziej zatłoczona ulica w Amsterdamie
- Dzielnica Czerwonych Latarni - najczęściej odwiedzane miejsce w Amsterdamie i jego najstarsza dzielnica o światowej sławie i niepowtarzalnej atmosferze
W przerwach podczas zwiedzania proponujemy czas wolny na posiłek, podczas którego będzie możliwość spróbowania tradycyjnych holenderskich potraw, takich
jak zupa snert, rybne kibbeling, czy słodkie ciastko tompouce (płatne indywidualnie wg zamówienia).
Ponadto Amsterdam oferuje bogaty wachlarz atrakcji dodatkowych, realizowanych fakultatywnie w czasie wolnym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie:
- Rijksmuseum - słynne Muzeum z dziełami holenderskich klasyków jak Rembrandt, bogate kolekcje rękodzieła, rzeźb, archeologicznych artefaktów, strojów, sztuki
azjatyckiej, druków, pamiątek z historii Holandii składających się na 800 lat przeszłości państwa (ok. 18 euro/os.)
- Heineken Muzeum - dawny browar słynnej, holenderskiej marki piwa (ok. 16 euro/os.)
- Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud, gdzie z bliska możemy przyjrzeć się gwiazdom kina, telewizji, polityki i muzyki (ok. 25 euro/os.)
- Muzeum Van Gogha - największe muzeum prac Van Gogha na świecie, posiadające najliczniejszą kolekcję obrazów, rysunków i listów artysty (ok. 18 euro/os.)
- Vondelpark - największy i najpopularniejszy park w Amsterdamie z wszechobecną zielenią zachęcającą do rekreacji i wypoczynku
- Leidseplein - miejsce spotkań Holendrów i ulicznej rozrywki, gdzie po zachodzie słońca można korzystać z nocnego życia
- Przejażdżka wodnym tramwajem - podczas której poza podziwianiem miasta z poziomu wody poznamy historię miasta i poszczególnych budynków (ok. 20
euro/os.)
Wieczorami proponujemy skorzystać, ze słynnych amsterdamskich rozrywek, które świetnie oddają ducha miasta (płatne indywidualnie wg zamówienia):
- Paradiso - sala koncertowa, klub i centrum kultury, gdzie poza imprezami tanecznymi z muzyką elektroniczną, organizowane są koncerty z muzyką na żywo,
festiwale, pokazy mody czy filmu
- Rembrandt Bar - miejsce, gdzie poza smakowaniem lokalnych napojów można posłuchać niderlandzkiej muzyki
- Floor 17 - popularny bar znajdujący się na 17 piętrze, skąd można podziwiać panoramę miasta, serwujący szeroki wybór koktajli na bazie holenderskiego specjału
Bols jenever
- Cafe Nol - najsłynniejsza kawiarnia w Jordaan, gdzie odbywają się koncerty holenderskich muzyków
Dzień 4:
Proponujemy jako dzień wolny, który można przeznaczyć na korzystanie z lokalnych atrakcji, zakupy pamiątek albo wzięcie udziału w wybranej wycieczce
fakultatywnej.
- Artis ZOO - nieduże, przyjemne do spacerowania ZOO, którego zwiedzanie można połączyć z wizytą w fascynującym Planetarium (ok. 20 euro/os.)
- Lochy Amsterdamu, gdzie poprzez interaktywną zabawę i występy aktorów poznamy 500 lat strasznej historii Amsterdamu przedstawionej w sposób
humorystyczny - zobaczymy jak torturowano więźniów czy operowano w XVIII wieku, przeżyjemy spotkanie z duchem, staniemy przed sądem Inkwizycji i zgubimy
się w labiryncie (cena ok. 15 euro/os)
- Ripley’s Believe It or Not! Amsterdam - największe dziwactwa, szokujące rekordy, zaskakujące lokalne zwyczaje, zwariowane wynalazki. Całe cztery piętra
muzeum zapełniają modele ciekawostek i dziwactw odkrytych na całym świecie, także w Holandii, w tym replika największej anakondy na świecie, wytatuowane
głowy przedstawicieli egzotycznych plemion, figury najwyższego człowieka w historii, kobiety-kot, człowieka-węża, kosmity, dinozaura, a także fantastyczne
wizualizacje Amsterdamu bez kanałów. Na miejscu można także wybrać się na emocjonującą projekcję w kinie 5D lub zrobić sobie zdjęcie przy siedmiometrowym
modelu Transformersa lub zielonej postaci Hulka. (cena ok. 20 euro/os)

- Zaanse Schans – skansen, w którym zobaczymy wiejską wytwórnię serów, staroholenderskie sklepiki, muzeum sabotów (holenderskich drewniaków) z pokazami
ich produkcji, domki na wodzie oraz tradycyjne wiatraki holenderskie (ok. 20 euro/os.)
- Gouda - holenderskie miasto z bogatą historią, gdzie warto zobaczyć takie zabytki jak Ratusz, Budynek Wagi, Kościół Św. Jana - słynący z pięknych witraży,
odwiedzić targ serowy, czy Muzeum Sera Gouda (ok. 49 euro/os.)
Wieczorem proponujemy odwiedzić lokalne, puby i restauracje w których będziemy mieli niepowtarzalną możliwość smakowania specjałów kuchni holenderskiej
oraz lokalnych alkoholi, takich jak Genever (jałowiec), gin Jenever, advocaat, piwo Amstel czy Haineken (płatne indywidualnie wg zamówienia).
Dzień 5:
Wymeldowanie z hotelu, czas wolny w zależności od godzin wylotu, transfer na lotnisko, przelot do Polski.
Zakwaterowanie podstawowe:
Hotele 3* - położone w pobliżu Amsterdamu, w niewielkiej odległości od przystanków komunikacji podmiejskiej, z doskonałym i szybkim połączeniem z centrum
Amsterdamu (ok. 2-3 przystanki). Wszystkie hotele oferują wygodnie urządzone i zadbane pokoje 2 osobowe (możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie - śniadania kontynentalne
Informacje dodatkowe:
- Spotkanie z pilotem/przedstawicielem organizatora nastąpi na lotnisku w Polsce lub po przylocie w Amsterdamie.
- Transfery z/na lotnisko są realizowane busem/autokarem lub komunikacją miejską i/lub podmiejską w zależności od wielkości grupy, natomiast przejazdy podczas
zwiedzania komunikacją miejską i/lub podmiejską.
- Kolejność dni zwiedzania może ulec zmianie.
- Pilot nie oprowadza wewnątrz obiektów.
- W przypadku wylotu z Amsterdamu w godzinach porannych zamiast śniadania może być wydany pakiet śniadaniowy.
- Linia lotnicza i godziny przelotów mogą ulec zmianie.
- „Single” - bez dopłaty, przy dokwaterowaniu do pokoju 2 lub 3 osobowego (opcja na zapytanie).
- „Zniżki dla dzieci” - dotyczą dziecka do 12 lat zakwaterowanego wspólnie z 2 osobami pełnopłatnymi.
WAŻNE:
Bardzo prosimy o dokładne wypełnianie formularza rezerwacyjnego w szczególności podania pełnego nazwiska i imienia zgodnego z dokumentem, którym będą
się Państwo posługiwali podczas podróży, daty urodzenia oraz obywatelstwa. Prosimy też o sprawdzenie terminu ważności tego dokumentu.

Cena zawiera
- przelot samolotem na wybranej trasie
- opłaty i podatki lotniskowe
- koszt przewozu bagażu podręcznego (WIZZAIR o wymiarach 40x30x20cm, waga do 10 kg, RYANAIR o wymiarach 40x20x25cm, waga do 10 kg)
- 4 noclegi w hotelu 3*
- zakwaterowanie w pokoju 2-osobowym
- 4 śniadania
- opiekę polskojęzycznego pilota/przedstawiciela Regent
- podstawowe ubezpieczenie KL, NNW, bagażu
- gwarancję niezmienności ceny

Cena nie zawiera
- Orientacyjnego kosztu uczestnictwa w programie ramowym, na który należy przeznaczyć dodatkowo ok. 120 - 150 euro/osoba. Kwota ta obejmuje transfery z/na
lotnisko, opłatę za podatek turystyczny, bilety wstępów do zwiedzanych atrakcji, bilety komunikacji miejskiej i/lub podmiejskiej podczas realizacji programu
zwiedzania oraz usługi lokalnych przewodników.
- Kosztu wycieczek fakultatywnych i atrakcji pozaprogramowych.
- Kosztu posiłków zamawianych indywidualnie.
- Kosztu usługi przewozu bagażu rejestrowanego, którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 10kg; RYANAIR - do 10kg o
maksymalnych wymiarach 55x40x20cm;. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Kosztu usługi przewozu bagażu głównego (rejestrowanego), którego waga uzależniona jest od linii lotniczej realizującej przelot (WIZZAIR - do 20kg; RYANAIR do 20kg. Usługę tę można nabyć opcjonalnie dla wszystkich lub tylko wybranych podróżujących osób za dodatkową opłatą.
- Dopłaty do pokoju jednoosobowego (500 PLN/os.)
Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.

Terminy
1.

19.06.2019

23.06.2019

2090 PLN

2.

14.08.2019

18.08.2019

2090 PLN
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