Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Holandia (Keukenhof - Haga)

Numer oferty: 319

Holandia (KEUKENHOF – DELFT - HAGA)
Termin: 10-13.05.2019
Świadczenia zawarte w cenie:
•
•
•
•

przejazd autokarem,
1 nocleg ze śniadaniem w hotelu WESTCORD*** w Delft (pokoje 2-osobowe z łazienkami),
opieka pilota,
ubezpieczenie KL i NNW.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
1 dzień – 10.05.2019 (piątek)
Wyjazd z Wrocławia o godz. 21.00 – parking przy Wzgórzu Andersa od strony ul. Ślężnej.
Całonocny przejazd do Holandii.
2 dzień – 11.05.2019 (sobota)
W godzinach porannych przyjazd do Keukenhof – pobyt w największym na świecie ogrodzie wiosennym pełnym
dywanów i dekoracji kwiatowych z żonkili, tulipanów, narcyzów, hiacyntów i krokusów. Ogród ten odwiedzają
tysiące turystów, a czynny jest tylko przez 2 miesiące w roku (od 20 marca do 20 maja). Wieczorem przyjazd do
hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
3 dzień – 12.05.2019 (niedziela)
Po śniadaniu zwiedzanie Delft – jednego z najstarszych miast holenderskich, które powstało w XI wieku,
znanego przede wszystkim z produkcji porcelany: Rynek z niezmienioną zabudową, Ratusz, Stary Kościół
z XIII wieku, Nowy Kościół, gotycka brama miejska, liczne kanały, manufaktura porcelany. Czas wolny
w zabytkowym centrum. Po południu przejazd tramwajem do stolicy Holandii – Hagi. Spacer po centrum pełnym
zabytków i zieleni: Pałac Królewski, Pałac Pokoju – siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości,
Binnenhof – dziedziniec wewnętrzny kompleksu historycznego, Ratusz z XVI wieku, kościół Grote Kerk. Czas
wolny. Wieczorem wyjazd do kraju.
4 dzień – 13.05.2017 (poniedziałek)
Przyjazd do Wrocławia w godzinach rannych.
Uwaga: na wstęp do Keukenhof i tramwaj do Hagi potrzeba ok. 20 euro (ceny z 2018 roku).
Cena wycieczki: 670 zł/osoba
Dla posiadaczy Wrocławskiej Karty Seniora – cena: 620 zł/osoba
Zaliczka: 150 zł/osoba do 31.12.2018 r.
Uwaga: kolejność zwiedzania może ulec zmianie, szczegółowy program zwiedzania ustala pilot.

Wydruk oraz zawarte w nim ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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