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WIOSNA WŚRÓD TULIPANÓW 

AMSTERDAM – SKANSEN ZAANSE SCHANS – OGRÓD KEUKENHOF                                      

TERMIN: 01 – 04.05.2023 

1 DZIEŃ: Wyjazd autokarem w nocy z 30.04 na 1.05.2023 – zbiórka: Sochaczew  stacja benzynowa przy 

sklepie Carrefour  ul. Warszawska 119 godz. 2.00, Łowicz parking przy ul. Starorzecze godz. 2.30, Skierniewice 

godz. 3.00. Przejazd na nocleg do Amsterdamu. 

2 DZIEŃ:  Śniadanie, zwiedzanie AMSTERDAMU z przewodnikiem – Plac Dam z Pałacem Królewskim, 

kościół koronacyjny królów niderlandzkich – Nowy Kościół, spacer po targu kwiatowym oraz starej części 

Amsterdamu, relaksujący godzinny rejs przeszkloną łodzią po najpiękniejszych kanałach Amsterdamu – dawnych 

drogach komunikacji i transportu towarów. Przejazd do ZAANSE SCHANS – zwiedzanie skansenu, w którym 

można podziwiać typową XVIII i XIX-wieczną zabudowę wspólnot holenderskich. Można tu zobaczyć wiatraki, 

domy, warsztaty a nawet sklepy, w których ciągle tętni życie. W budynkach rzemieślniczych możemy zakupić 

pamiątkowe produkty oraz pyszne lokalne sery.  Dla chętnych wejście do wiatraków dodatkowo płatne                     

ok 4 euro/os. Powrót na nocleg.  

3 DZIEŃ:  Śniadanie, przejazd do KEUKENHOF – to jeden z najpiękniejszych wiosennych ogrodów na 

świecie, morze oryginalnych gatunków roślin cebulkowych, gdzie miliony tulipanów, szafirków, żonkili tworzą 

bajeczne kobierce, wielokolorowe dywany kwiatowe. Keukenhof jest największym ogrodem z kwitnącymi 

roślinami cebulowymi na świecie, których cebulki sadzone są ręcznie. Ogród rozciąga się na obszarze 32 ha                   

i rozkwita wiosną ponad 7 milionami kwiatów cebulowych tulipanów, hiacyntów, krokusów, narcyzów. Spacer po 

ogrodzie to wspaniała uczta dla oczu i duszy. Przechodząc kolejnymi ścieżkami trafiamy na coraz to piękniejsze 

miejsca. Tulipany zachwycają kolorami i swoimi kształtami. Ten wspaniały wiosenny ogród Europy czynny jest                 

w tym roku od 23 marca do 14 maja. Keukenhof to również raj dla miłośników fotografowania i filmowania 

przyrody, a także dla wszystkich tych, którzy po prostu chcą przeżyć wiosnę w jej najpiękniejszych barwach. Czas 

wolny na zwiedzanie ogrodu. Ok. godz. 14.00 wyjazd w drogę powrotną do Polski.  

4 DZIEŃ:  Zakończenie wycieczki we wczesnych godzinach porannych.  

CENA:  1.840 zł/os  

Cena obejmuje: transport komfortowym autokarem ( klimatyzacja, barek – ciepłe i zimne napoje sprzedawane za 

dodatkową opłatą ), opiekę pilota, 2 noclegi ze śniadaniami w Hotelu ** w Amsterdamie ( pokoje 2 os z łazienkami ) 

ubezpieczenie NNW  ( do 15.000 PLN ) i KL obejmujące również następstwa chorób przewlekłych  i nowotworowych              

( do kwoty 15.000 Euro ), wpłatę na TFG i TFP,  podatek Vat.     

Cena nie obejmuje: opłaty za bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, kosztów przewodników miejscowych, systemów 

tour guide, opłaty miejscowej – razem:  60 Euro/os  (płatne u pilota w autokarze); wydatków osobistych; dodatkowego 

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wyjazdu ( 3,67% lub 5,77 %  wartości wyjazdu ), dopłaty do pokoju 

jednoosobowego 500 zł/os, wyżywienia nie ujętego w programie wycieczki.   

Sugerujemy, aby każdy uczestnik wyrobił sobie EUROPEJSKĄ KARTĘ UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO – 

EKUZ. Kartę można otrzymać za darmo w oddziałach NFZ. 

 

 


