4 ημέρες Άμστερνταμ
Αναχωρήσεις κάθε Παρασκευή

Αναλυτικό πρόγραμμα
η

1 ΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: Αναχώρηση για Άμστερνταμ. Άφιξη στο αεροδρόμιο Schiphol και αναχώρηση για
την πρωτεύουσα της Ολλανδίας. Ξεκινάμε καθ’οδόν την ξενάγηση μας στη «Βενετία του Βορρά» και θα δούμε τον
παραδοσιακό “Μύλος του Rembrandt”, το εντυπωσιακό «Στάδιο Αρένα», τη “Heineken”, το επιβλητικό “Rijksmuseum”, την
πανύψηλη «Δυτική Εκκλησία», το «μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά», τον «πλωτός» Κεντρικός Σταθμός, μερικά από τα πολλά
στοιχεία μιας πόλης που «επιπλέει» στη θάλασσα. Μετά το τέλος της ξενάγησης, μεταφορά και τακτοποίηση σε ξενοδοχείο
4*. Το βράδυ μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο, στην περίφημη Red Light District.
2η ΜΕΡΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ: Πρωϊνό ελεύθερο. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκευθούν το γνωστό οίκο COSTER
DIAMONDS, το μεγαλύτερο αδαμαντοκοπείο της πόλης, για να παρακολουθήσετε όλη τη διαδικασία επεξεργασίας των
διαμαντιών, από το αρχικό έως το τελικό στάδιο καθώς και μοναδικά ιστορικά «κομμάτια». Αμέσως μετά όποιος επιθυμεί
μπορεί να επισκεφθεί τα φημισμένα μουσεία Van Gogh(14€) και Rijks (12,5€) που βρίσκονται ακριβώς απέναντι.
3η ΜΕΡΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ/ΧΑΓΗ/ΝΤΕΛΦΤ: Ημέρα με πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως επίσκεψη στο
ζωολογικό κήπο, τους βοτανικούς κήπους, σε κάποιο από τα πολλά μουσεία, το παζάρι των λουλουδιών και τα αμέτρητα
καφέ, μπαρ και εστιατόρια. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ αναχώρηση 08:45: «Ρότερνταμ, Χάγη, Ντέλφτ». Το μεγαλύτερο
εμπορικό λιμάνι του κόσμου με τους ουρανοξύστες και τις εντυπωσιακές γέφυρες, η ιστορική πόλη Ντελφτ με το πανέμορφο
μεσαιωνικό κέντρο της και η έδρα των Διεθνών Δικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου με το περίφημο Παλάτι της
Ειρήνης στη Χάγη, συνθέτουν τη γνωριμία μας με την υπόλοιπη χώρα. (για συμμετοχές κάτω από 10 άτομα η εκδρομή γίνεται Αγγλόφωνη).
η

4 ΜΕΡΑ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ – ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ – ΑΘΗΝΑ: Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα ίσως στην Waterloo και το υπαίθριο παζάρι
της ή για να τελευταία ψώνια στην πραγματικά υπέροχη αγορά των λουλουδιών. Προαιρετικά μετά το πρωινό μπορείτε να
κάνετε Check-out και να ακολουθήσετε την εκδρομή στα ψαράδικα χωριά Marken & Volendam. Βόλτα στα στενά σοκάκια του
ομώνυμου νησιού, καθώς και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam. Επίσκεψη σε τοπικό, παραδοσιακό τυροκομείο, όπου «η
μικρή Ολλανδέζα», ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, θα μας εξηγήσει πως φτιάχνουν τα τυριά και να δοκιμάσουμε τις
γεύσεις τους. Επίσεις θα προβληθεί σε ειδικό χώρο ολιγόλεπτη ταινία στα ελληνικά για τον τρόπο και την τεχνική που
χρησιμοποίησαν οι Ολλανδοί στην κατασκευή των φραγμάτων. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την επιστροφή
σας.
Πτήσεις:

Αθήνα – Άμστερνταμ – Αθήνα με KLM ή Olympic Air

Ξενοδοχεία:

3 διανυκτερεύσεις με πρωινό μπουφέ σε 4* ξενοδοχεία Mercure Aan De Amstel 4* ή παρόμοιο

Άλλες υπηρεσίες:

Μεταφορές από & προς τ’ αεροδρόμιο
Ελληνόφωνη ξενάγηση πόλης
Τοπικός Ελληνας συνοδός/ξεναγός

Περίοδος:

1 – 31 Μαρτίου

Τιμές:

€ 399
€ 110
€ 339
€ 55

1 Απριλίου – 30 Ιουνίου
το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
επιβάρυνση μονόκλινου
παιδικό έως 12 ετών

επιβάρυνση επιπλέον νύχτας (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο)

€ 499
€ 150
€ 439
€ 75

Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικούς ναύλους & ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 135 € (ενδέχεται να τροποποιηθούν),
είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα & δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων & εορτών.

