ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

1η µέρα: Αθήνα – Άµστερνταµ – ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Άµστερνταµ µε την AEGEAN. Άφιξη στο αεροδρόµιο "Schiphol"
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. Το µεσηµεράκι απολαύστε µία κρουαζιέρα στα όµορφα κανάλια, δώρο του
γραφείου µας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο NOVOTEL CITY 4* ( www.novotel.com ) . Το βράδυ, ο αρχηγός µας
θα είναι διαθέσιµος να σας συνοδέψει σε µία βόλτα στα περίφηµα κόκκινα φανάρια την γνωστή Red Light District.
2η µέρα: Άµστερνταµ – ελεύθερη µέρα
Πρωινό και σήµερα σας προτείνουµε να ακολουθήσετε τον αρχηγό µας ( έξοδα ατοµικά ) για µια βόλτα σε ένα από
τα µεγαλύτερα αδαµαντοποιεία της πόλης, τον γνωστό οίκο COSTER DIAMONDS, για να παρακολουθήσετε την
διαδικασία κοπής και επεξεργασίας των διαµαντιών ή για µια επίσκεψη στα φηµισµένα µουσεία Van Gogh και Rijks
(έξοδα ατοµικά χωρίς ξενάγηση).
3η µέρα: Άµστερνταµ - (Προαιρετικά Ρότερνταµ,Ντέλφτ,Χάγη)
Πρωινό και η ηµέρα ελεύθερη. Σήµερα σας προτείνουµε µια προαιρετική ηµερήσια εκδροµή στο Ρότερνταµ, το
Ντελφτ και τη Χάγη. Θα Θαυµάσουµε στο Ρότερνταµ το µεγαλύτερο εµπορικό κέντρο της Ολλανδίας, τους
επιβλητικούς ουρανοξύστες, τα πιο µοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κτίρια, και τις γέφυρες Villem και
Erasmus. Στην συνέχεια θα επισκεφθούµε το Ντελφτ, την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, µία
ιστορική πόλη µε το πανέµορφο µεσαιωνικό κέντρο της και τους µεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Τέλος θα
επισκεφθούµε τη Χάγη, έδρα των ∆ιεθνών ∆ικαστηρίων και του Ολλανδικού Κοινοβουλίου, µε το περίφηµο "παλάτι
της Ειρήνης", τα µοναδικής οµορφιάς κτίρια που σήµερα στεγάζουν πρεσβείες και υπουργεία, καθώς και την
µεγαλύτερη κοσµική παραλία της Ολλανδίας την Scheveningen.
4η µέρα: Άµστερνταµ – Zaanse Scans – Βόλενταµ – Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και σήµερα θα διασχίσουµε το κλασικό τοπίο της Ολλανδικής εξοχής µε τα Polders αλλά και τα
µικρά κανάλια . Στο παραδοσιακό χωριό Zaanse Scans που θα επισκεφθούµε τους παραδοσιακούς ανεµόµυλους
και θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε την φάµπρικα των ξυλοπάπουτσων . Στη συνέχεια θα αναχωρήσουµε

για το γραφικό λιµανάκι του Volendam όπου θα απολαύσουµε το γεύµα µας σε τοπικό εστιατόριο. Νωρίς το
απόγευµα αναχώρηση για το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.
ΑΝΑΧ. : 23 Φεβρουαρίου & 8 Μαρτίου 4 µέρες
23-26 Φεβ
8 – 11 Μαρ.
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
395
445
3ο άτ. έως 12 ετών
345
395
Μονόκλινο
545
595
Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ – ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN
• Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NOVOTEL CITY 4* ή παρόµοιο
• Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Τοπικός Ελληνόφωνος συνοδός - ξεναγός
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίου και επίναυλοι καυσίµων , αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε
µουσεία, κάστρα, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόµενα .

