Γύρος Ολλανδίας
7 µέρες αεροπορικώς στο Άµστερνταµ - Κάστρο Muiderslot - Naarden Κήποι του Θεού - Φράγµα Afsluitdijk - Χρόνιγκεν - Giethoom - κρουαζιέρα
στα κανάλια - Μάαστριχτ - Ρότερτνταµ - Ντελφτ - Χάγη. ∆ιαµονή σε
ξενοδοχεία 4* µε πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Άµστερνταµ - ξενάγηση πόλης & κρουαζιέρα στα κανάλια
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για το Άµστερνταµ µε την
KLM . Άφιξη και αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης . Ο
παραδοσιακός "Μύλος του Rembrandt"στις όχθες του ποταµού Amstel,
το εντυπωσιακό "Στάδιο Αρένα", η "Heineken", το επιβλητικό
"Rijksmuseum", η πανύψηλη "∆υτική Εκκλησία", το "µοναδικό Παλάτι
του Βασιλιά", ο "πλωτός" Κεντρικός Σταθµός, είναι µερικά από τα
πολλά αξιοθέατα µιας πόλης που "επιπλέει" στη θάλασσα. Στην συνέχεια
απολαύστε µία κρουαζιέρα στα κανάλια δώρο του γραφείου µας. Τέλος
µεταφορά σε ξενοδοχείο της αλυσίδας BEST WESTERN. Το βράδυ ο
αρχηγός µας θα είναι διαθέσιµος να σας συνοδέψει σε µία βόλτα στα
περίφηµα κόκκινα φανάρια...την γνωστή Red Light District.
Άµστερνταµ - Κάστρο Muiderslot - Naarden - Κήποι του Θεού
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το χωριό Muiden. Σύντοµος
περίπατος και επίσκεψη στο Μεσσαιωνικό καστρο "Muiderslot" και
στους περίφηµους κήπους του Θεού. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε
στο Naarden την πιο παλιά και καλά διατηρηµένη πόλη οχυρό της
Ολλανδίας µε τα εντυπωσιακά τείχη και την γραφικότητα του µεσαίωνα.
Επιστροφή στο Άµστερνταµ και ελεύθερος χρόνος.
Άµστερνταµ - Φράγµα Afsluitdijk - Χρόνιγκεν
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το γνωστό, ψαροχώρι Volendam.
Θα περπατήσουµε στο γραφικό λιµανάκι του χωριού όπου και θα δούµε
µία ταινία µικρού µήκους µε θέµα "Ολλανδία και νερό". Κατά τη
διάρκεια της εκδροµής θα επισκεφτούµε ένα τοπικό, παραδοσιακό
τυροκοµείο, όπου «η µικρή Ολλανδέζα», ντυµένη µε παραδοσιακή
φορεσιά, θα µας εξηγήσει πως παρασκευάζουν τα τυριά και στη
συνέχεια θα έχουµε τη δυνατότητα να δοκιµάσουµε τις γεύσεις τους
Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε βορειότερα για να διασχίσουµε το
µεγαλύτερο φράγµα της Ολλανδίας Afsluitdijk µήκους 32 χλµ. Στάση
για αναµνηστικές φωτογραφίες. Φτάνουµε στην Μητρόπολη του βορρά
το Groningen. Μεταφορά στο ξενοδοχείο NH GRONINGEN 4* (
www.nh-hotels.com )και τακτοποίηση στα δωµάτια. Στη συνέχεια Θα
περιηγηθούµε στο ιστορικό κέντρο της φοιτητούπολης µε το 2ο
αρχαιότερο πανεπιστήµιο της Ολλανδίας γνωστή για τις πολιτιστικές της
δραστηριότητες και την έντονη νυχτερινή ζωή. Ελεύθερος χρόνος για
δείπνο.
Χρόνιγκεν - Giethoom - κρουαζιέρα στα κανάλια - Μάαστριχτ
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την µικρή Βενετία του βορρά το
Giethoorn. Θα απολαύσουµε την κρουαζιέρα µέσα στα κανάλια του πιο
παραµυθένιου χωριού της Ευρώπης. Στην συνέχεια θα κατευθυνθούµε
νοτιότερα διασχίζοντας την ιστορική γέφυρα όπου έλαβε χώρα µία από
τις πιο διάσηµες µάχες του 2ου παγκοσµίου πολέµου. για να
καταλήξουµε στο Maastricht. Μεταφορά στο ξενοδοχείο NH
MAASTRICHT 4* ( www.nh-hotels.com ) και τακτοποίηση στα
δωµάτια. Το απόγευµα περίπατος στο ιστορικό κέντρο της πόλης.
Μάαστριχτ - περιήγηση πόλης
Μπουφέ πρόγευµα και περιήγηση της πόλης για να γνωρίσουµε το

Ηµέρα 6

Ηµέρα 7

ένδοξο παρελθόν της. Το ‘Vrijhof’, Ο καθεδρικός Ναός του Αγίου
Σερβατίου (ο αρχαιότερος της Ολλανδίας), το ∆ηµαρχείο, Ο καθεδρικός
της Παναγίας όπως επίσης και η γέφυρα ρωµαϊκής εποχής που ενώνει το
µεγάλο ποταµό Maas,είναι µερικά στοιχεία της πόλης που υπεγράφη η
Συνθήκη που οδήγησε στη δηµιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάαστριχτ - Ρότερτνταµ - Ντελφτ - Χάγη
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το Ρότερνταµ, το Ντελφτ και τη
Χάγη. Θα θαυµάσουµε στο Ρότερνταµ το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο
της Ολλανδίας. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούµε το Ντελφτ, µία ιστορική
πόλη µε το πανέµορφο µεσαιωνικό κέντρο Τέλος, θα καταλήξουµε στη
Χάγη, έδρα των ∆ιεθνών ∆ικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβούλιο
. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL DEN HAAG WORLD
FORUM 4* ( www.novotel.com ).
Χάγη - Άµστερνταµ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος µέχρι τη µεταφορά στο
αεροδρόµιο του Άµστερνταµ για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL (S) HOLLAND
14/08/2017
εώς
20/08/2017
€ 695.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 595.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 945.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ µε την
KLM
Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*
Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
Εισιτήριο κρουαζιέρας για την 1η & 4η µέρα
Αρχηγός -συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 185 € περίπου, είσοδοι σε
µουσεία, µνηµεία, λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήµατα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό, τι αναφέρεται ως
προαιρετικό ή προτεινόµενο κ.λ.π

