
Biuro Podróży STRADE d’ITALIA Anna Sobota tel. 697-729-899 email: info@stradeditalia.eu 
www.stradeditalia.eu 

 

FESTIWAL KWIATÓW 
HOLANDIA 
 
Termin – 19-23.04.2023. 
Cena – 1150 PLN + €295 + €130 
 

 

1.dzień - wyjazd z Katowic o godzinie 4.00, przejazd przez Polskę i Niemcy. 
Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg 

2.dzień - po śniadaniu wyjazd w kierunku Holandii. W godzinach przedpołudniowych 
przyjazd do Goudy miasta słynącego z wyroby żółtego sera o tej samej nazwie oraz 
produkcji glinianych fajek i świec - spacer po historycznym centrum miasta i wizyta na 
targu serowym. Dalszy przejazd do Lisse i zwiedzanie Keukenhof – największego 
wiosennego ogrodu świata. Na obszarze 32 ha pośród starych drzew kwitnie ok. 7 
milionów kwiatów cebulowych. Wspólny spacer. Przejazd w kierunku Delft. Obiadokolacja. 
Następnie przejazd do Rotterdamu, najbardziej nowoczesnego miasta Niderlandów i 
największego portu w Europie. Objazd po mieście, podczas którego zobaczymy most 
Erazma – dumę i symbol miasta oraz podziwiać będziemy wyjątkowe domy mieszkalne 
Cubus, kościół Św. Laurentiusa. Przejazd do hotelu, nocleg 

3.dzień - po śniadaniu wyjazd w kierunku Zaandam i zwiedzanie Zaanse 
Schans zamieszkałego skansenu wiatraków nad rzeka Zaan. Wizyta na farmie serowej i 
prezentacja wyrobu sera holenderskiego. Dalszy przejazd do Amsterdamu zwanego 
Wenecją Północy, położonego na 90 wyspach połączonych ze sobą tysiącem 
mostów: Pałac Królewski na Placu Dam, Oude Kerk – najstarszy kościół w Amsterdamie, 
Plac Rembrandta z pomnikiem wybitnego malarza w otoczeniu postaci z jego słynnego 
dzieła „Straż nocna”. Zwiedzanie Muzeum Narodowego – Rijksmuseum z XVII–wieczną 
kolekcją malarstwa holenderskiego m.in. dzieła Rembrandta, Johanesa Vermeera, Steena, 
Halsa. Obiadokolacja. Następnie rejs po kanałach Amsterdamu. Powrót do hotelu, nocleg 

4.dzień - po śniadaniu przejazd w kierunku Noordwijk i postój przy trasie Bloemencorso 
Bollenstreek – udział w spektakularnej paradzie kwiatów, która każdego roku pokonuje 
trasę ok. 40 km z Noordwijk do Haarlem. Po przejściu parady kwiatów przejazd do Hagi – 
politycznej stolicy Królestwa Niderlandów, gdzie swoją siedzibę ma parlament, król 
Wilhelm Alexander oraz  była królowa, dziś  księżna Beatrycze. Następnie  dalszy  przejazd 
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do Madurodam czyli  Holandii w miniaturze, gdzie w skali 1: 25 przedstawione są 
najbardziej charakterystyczne budynki i miejsca Niderlandów. Po wizycie w Madurodam 
przejazd do Scheveningen nadmorskiego kurortu i dzielnicy Hagi z najszerszymi plażami w 
Holandii, wydmami i ogromnym molo. Obiadokolacja. Przejazd w kierunku Niemiec na 
nocleg 

5.dzień - po śniadaniu wyjazd w drogę powrotną w kierunku Polski, powrót na miejsce 
zbiórki w godzinach nocnych           

 

Cena 1150 PLN + 295 euro zawiera: 
 przejazd komfortowym autokarem, 
 4 noclegi w hotelach 2/3*, pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 4 śniadania i 4 obiadokolacje (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Fundusz Pomocowy (COVID), 
 opiekę pilota na całej trasie. 

 
DODATKOWO PŁATNE: €130  zbierane w autokarze przez pilota na początku wyjazdu na: 

 przewodników lokalnych, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 rejs statkiem w Amsterdamie, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide na całej trasie. 

 
DODATKOWE INFORMACJE: 

 podana cena dotyczy grupy 35-osobowej, przy mniejszej grupie cena może wzrosnąć, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (7vPLN/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (5% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego 660 PLN, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na konto 

Organizatora, 
 Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia ceny imprezy przy wzroście kursu 

euro oraz przy wzroście ceny paliwa, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik, jest ona ramowa i może ona ulec 

zmianie. 
 


