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BEZ NOCNYCH PRZEJAZDÓW: BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT !

HOLANDIA pArADA kwIAtów

WYCIECZKA „ŚWIAT ZIElENI”
PROgRAM RAMOWY 7 DNI

12.04 - 18.04.2011 2 200 Zł

POCZDAM – ARCEN
APPElTERN 

AAlSMEER – HAgA 
DElFT 

KEUKENHOF 
AMSTERDAM 
APElDOORN 
HANNOVER

DZIEŃ 1  
Wyjazd zgodnie z rozkładem przejazdów. Przejazd do Poczdamu. Udamy 
się na zwiedzanie zespołu pałacowo – parkowego Sanssouci. Obiadokolacja  
i nocleg w okolicach Hannoveru.

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Wyjazd do Arcen. Spacer po pięknych ogrodach rozciągających się 
na przestrzeni 32 ha wokół XVII-wiecznego zamku. Zobaczymy przykłady róż-
norodnych ogrodów tak w zakresie doboru roślin jak i reprezentujących róż-
ne regiony świata. Przejazd do Appeltern. Obejrzymy park, a w nim blisko 180 
przykładów różnorodnych małych ogródków. Zobaczymy koncepcje zagospodaro-
wania przestrzennego, różne typy ogrodzeń – pergole, altany, małą architekturę,  
a także przeróżne formy drzew i krzewów ozdobnych po najnowsze odmiany bylin. 
Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 
Śniadanie, po którym wyjazd do Amsterdamu. Spacer po mieście. Zwiedzimy Plac 
Dam, przy którym znajdują się m.in. Pałac Królewski i Nowy Kościół; następnie 
Plac Mennicy z Wieżą oraz rynek kwiatowy. Odwiedzimy Muzeum Van Gogha z 
arcydziełami mistrza impresjonizmu, a także złożymy krótką wizytę w szlifierni dia-
mentów. Na zakończenie pobytu w tym mieście odbędziemy przejażdżkę statkiem 
po kanałach miasta. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Aalsmeer. Odwiedzimy siedzibę Giełdy Kwiatowej (VBA), 
na której odbywa się ¼ światowych transakcji kupna – sprzedaży kwiatów ciętych. 
Następnie udamy się do Hagi. Zwiedzanie centrum Starego Miasta. Wizyta w Sche-
veningen i spacer po najsłynniejszej plaży w Holandii. Na zakończenie dnia udamy 
się do Delft celem obejrzenia uroczego miasteczka znanego z produkcji porcelany. 
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rotterdamu.

DZIEŃ 5 
Śniadanie. Wyjazd do małego nadmorskiego kurortu nad brzegiem Morza Pół-
nocnego. Będziemy oglądać paradę kwiatów regionu Bollenstreek, prowincji 
Zuid Holland. Zobaczymy fantastyczne kompozycje utkane z różnokolorowych 
kwiatów głównie cebulowych: hiacyntów, tulipanów i narcyzów w postaci pa-
łaców, karet, zwierząt itp. Następnie pojedziemy do Keukenhof – jednej z naj-
większych atrakcji Holandii – słynnego wiosennego ogrodu Europy odwiedza-
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nego przez tysiące turystów z całego świata. Coroczna specjalna ekspozycja  
w 2011 roku poświęcona będzie kontaktom Holandii z Niemcami. Otoczony pola-
mi kwitnących roślin cebulowych ten ogród – park rozkwita wiosną ponad sied-
mioma milionami kwiatów cebulowych – tulipanów, żonkili, narcyzów i hiacyntów 
posadzonych pośród starych drzew, ukwieconych krzewów, sadzawek, fontann i 
eksponatów współczesnej sztuki. Obiadokolacja i nocleg w okolicach Rotterdamu.

DZIEŃ 6 
Śniadanie. Przejazd do Apeldoorn. Zwiedzimy barokowe ogrody pałacu Het Loo 
z fontannami i rzeźbami. Kompleks tworzący cztery ogrody: górny i dolny, króla  
i królowej, jest unikalnym w Europie przykładem XVII wiecznego holenderskiego 
stylu wiosennego i letniego obsadzenia rabat, a także harmonijnego łączenia przy-
rody ze sztuką. Przejazd w okolice Hannoveru na obiadokolację i nocleg.

DZIEŃ 7 
Śniadanie, po którym zwiedzanie ogrodu botanicznego Berggarten w kompleksie 
Herrenhausen. Krótka tura objazdowa po mieście. W trakcie podróży powrotnej 
obiad. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
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INNE PROPOZYCJE I INFORMACJE: 
BTP FRATER,  85-009 Bydgoszcz, ul. Dworcowa 19

tel./fax 52 322 48 39, kom. 783 800 300 

 

ZAPEWNIAMY

• przejazd luksusowym autokarem 
• 6 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2-3 os. z łazienkami, 
   małżeństwa pokoje 2 osobowe
• 6 śniadań, 6 obiadokolacji, 1 obiad
• opiekę i informację turystyczną pilota
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych 
    do 10 000 € i NNW do 1300 €

     UWAgI

• dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty.
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom.
• na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i inne wydatki
   związane z programem potrzeba około 80 €.


