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KRÁSY HOLANDSKA A KVĚTINOVÉ KORZO 
 
 zájezd do země tulipánů, vodních kanálů a větrných mlýnů  
 tradiční a nejslavnější průvod Květinové korzo 
 ochutnávka vynikajících holandských sýrů, exkurze do brusírny diamantů 

 
Termín: 21. 4. – 25. 4. 2023     

 

Cena: 8 590,- Kč    

 

PROGRAM:  

1. den: odjezd z Plzně ve 20.00 hod. (z Prahy v 18.30 hod.), tranzit Německem do Holandska. 

2. den: příjezd do Noordwijku, kde tradičně začíná nejslavnější průvod „Květinové korzo“. Tato 

jedinečná přehlídka, květinami vyzdobených alegorických vozů, se koná jednou ročně na trase 

Noordwijk – Haarlem a vy budete s námi u toho. Přejezd do Haagu, sídla panovníka, vlády a 

nizozemského parlamentu. Na předměstí v přímořském Scheveningen, bývalé rybářské vesnici a dnes 

luxusních lázní, se projdete po elegantní promenádě s vyhlídkou na Severní moře.  Možnost návštěvy 

parku miniatur Madurodam, areálu modelů nizozemských pamětihodností, kde uvidíte všechno, co 

dělá Holandsko zajímavým, včetně toho, co by jinak zůstalo nepoznané. V závěru dne zavítáme do 

kouzelného městečka Delft, které je proslulé svojí architekturou a modrobílou keramikou fajáns. 

Přejezd do hotelu, ubytování, nocleh. 

3. den: přejezd do skanzenu lidové architektury a řemesel v Zaanse Schans, kde si prohlédnete 

holandské větrné mlýny a typická stavení ze 17. a 18. století, uvidíte tradiční výrobu dřeváků, 

ochutnáte znamenité sýry Eidam a Gouda s možností nákupu. Odtud se vydáme do Leidenu, města s 

malebným historickým centrem a nejstarší univerzitou v Nizozemsku. Zbytek dne strávíte 

v květinovém parku Keukenhof s hektary květin, překrásnými jezírky a tematickými zahradami, kde 

vás čeká fascinující jarní podívaná, která ve vás jistě zanechá spoustu krásných zážitků. Návrat do 

hotelu, nocleh. 

4. den: ráno odjezd do Amsterdamu, korunovačního města celého Nizozemska, kde vás čeká 

celodenní pěší prohlídkový program - třída Damrak, náměstí Dam, Královský palác, Nový kostel, 

Mincovní věž, plovoucí květinový trh. Při exkurzi v brusírně diamantů očekávejte setkání 

s výjimečným a náročným řemeslem, které rozhodně stojí za bližší poznání. Amsterdam poznáme i při 

společné projížďce lodí po amsterdamských kanálech (grachtech). V závěru dne bude i dostatek 

času nasát atmosféru „Benátek severu“, případně posedět v některé z místních kaváren či hospůdek. 

Ve večerních hodinách odjezd z Amsterdamu do ČR. 

5. den: předpokládaný příjezd do 9.00 hod. 

 

                                          
 

Cena zahrnuje: dopravu pohodlným a luxusním autobusem INTERTRANS Plzeň (WC, klima, DVD, 

bar), 2 noci v hotelu*** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 2x snídani, služby průvodce.  
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Příplatek: 1lůžkový pokoj + 3 300,- Kč, cestovní pojištění vč. storna + 260,- Kč. 

Sleva: 3. osoba na přistýlce nelze, pouze 2lůžkové pokoje. 

 

Doporučená částka na vstupy a loď: cca 70,- EUR. 

 

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň a dále na trase. 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

     
 

     
 
  
    


