ŘÍČNÍ PLAVBA NIZOZEMSKÝMI METROPOLEMI
Amsterdam
BIKE EXCURSION THROUGH AMSTERDAM - THE “GREEN CITY”
Zapadněte do Amsterdamu v klasickém stylu – na kole. Prozkoumejte tuto multikulturní
metropoli ležící na břehu Ijsselmeer. Můžete si vychutnat panoramatický výhled na krajinu
bez hor a kopců a s lehkostí se projíždět zeleným okolím.
CENA ZA OSOBU: € 39 | DÉLKA CCA: 3,5 h | VZDÁLENOST CCA: 28 km
MULTICULTURAL AMSTERDAM
Amsterdam je snad nejvšestrannější evropské město, nejen díky multikulturalitě ale i vyžití
jak kulturnímu, tak sportovnímu, historickému i odpočinkovému. Tato prohlídka Vám ukáže
ty nejvýznamnější památky, historické kanály, slavný květinový trh a určitě narazíte i na pár
suvenýrů, které prostě budete muset mít.
CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 3 h
HISTORIC PARK KEUKENHOF
Více než 7 milionů tulipánů, krokusů, narcisů a dalších cibulovitých květin vytváří společně
barevné moře Keukenhof. Všechny tyto květiny jsou zde vysazovány každý rok pro 30
různých výstav. Chodníčky Vás provedou skrz sedm typů zahrad rozkládajících se na 32 ha.
V případě nepříznivého počasí se můžete ukrýt do vnitřních pavilonů.
CENA ZA OSOBU: € 59 | DÉLKA CCA: 4,5 h
CANAL CRUISE ON AMSTERDAM’S “GRACHTEN”
Tento výlet na palubě typické „Grachten boat“ Vám umožní prozkoumat některé z nespočtu
amsterdamských kanálů, jejichž 100km síť se dodnes používá k přepravě zboží. Nad kanály se
tyčí nádherné mosty a okouzlující domy. Tato exkurze je obzvláště poutavá v noci, tak se
ponořte do moře světel a užijte si Amsterdam v jeho plné kráse.
CENA ZA OSOBU: € 35 | DÉLKA CCA: 2 h
STAND UP PADDLING AMSTERDAM
Deska, pádlo a voda – objevujte Amsterdam stylově a moderně. Čeká vás krátká instruktáž a
projížďka po kanálech na paddle boardu.
CENA ZA OSOBU: Záleží na počtu osob a sezóně. | Exkurze je dostupná pouze na vyžádání.
SEGWAY TOUR AMSTERDAM
Amsterdam je město stvořené pro projížďky na segway. Po maximálně půl hodině
instruktáže se budete s průvodcem prohánět po ulicích. Podél historických kanálů, přístavu,
moderních střev i dechberoucích památek.
CENA ZA OSOBU: Záleží na počtu osob a sezóně. | DÉLKA CCA: 1,5 h

| Exkurze je dostupná pouze na vyžádání.
EXCLUSIVE CANAL TOUR
Není lepší způsob jak poznat Amsterdam než z vodní hladiny. Exkluzivní projížďka pouze pro
vás ukáže nejtajnější zákoutí i architektonické poklady metropole. Průvodce vám navíc
prozradí všechno, co byste o Amsterdamu mohli chtít vědět.
CENA ZA LOĎ: € 699 | DÉLKA CCA: 2,5 h | Maximální počet osob na jedné lodi je 7. Exkurze je
dostupná pouze na vyžádání.

Rotterdam
BIKE TOUR THROUGH ROTTERDAM
Rotterdam je domovem pro největší evropský mořský přístav. Avšak s univerzitou,
technickou i hudební vysokou školou a akademií umění je město nejen průmyslovým, ale i
jedním z kulturních center Nizozemí. Nejlépe můžete poznat jeho širokou variabilitu na kole.
Projíždět budete kolem starých cihlových domů na předměstí, světově proslulých „Cube
Houses“ či parkem „De Kralingse Bos“ s populárním jezerem. Kromě moderní architektury
Vás toto město okouzlí i obrovským Erasmus mostem, halou umění a Schouwburgplein.
CENA ZA OSOBU: € 33 | DÉLKA CCA: 3 h | VZDÁLENOST CCA: 20 km
THE HAGUE AND DELFT
Pouhých 30 kilometrů za Rotterdamem se nachází třetí největší město v Nizozemí – Hague.
Hlavní město provincie Jižního Holandska, sídlo holandské vlády a parlamentu a domov
holandské královské rodiny. Středu města dominuje dechberoucí hlavní náměstí známé jako
“Altstadt“, které bylo v 17. století považováno za centrum evropské diplomacie a dnes je
také sídlem holandského parlamentu. Severovýchodně od náměstí se nachází Královský
palác a královnina rezidence, za těmito budovami se dále nachází Palác míru „Vredespaleis“,
který je domovem mezinárodního soudního dvoru. Prohlídka dále pokračuje do porcelánem
proslaveného města Delft, kde budete mít čas na příjemnou procházku kolem kostelů,
kanálů a venkovských sídel.
CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 4,5 h
Exkurze může začínat v Delftu a pokračovat do Hague.
ROTTERDAM - ARCHITECTURE AND MODERNITY
Rotterdam je město s dlouhou historií, které působí svěžím a moderním dojmem. Je
architektonicky nejdůležitějším městem v Nizozemí, jehož panorama se formovalo hlavně
v posledních dvaceti letech. Witte Huis s výškou 46 metrů byl prvním mrakodrapem
v Evropě. Neopomenete světově známé „Cube Houses“, netradiční trh ve formě obrovského
hangáru, jehož zdi a stropy jsou zdobeny barevnými panely vykreslujícími ovoce a zeleninu
na více než 11 000 metrech čtverečních.
CENA ZA OSOBU: € 25 | DÉLKA CCA: 2,5 h | Trhy mohou být v neděli zavřeny.

Nijmegen
HANSEATIC CITY NIJMEGEN
Hanzovní Nijmegen je nejstarším nizozemským městem, jehož historie sahá až do časů
starého Říma. Několikrát se Nijmegen stal císařským městem a také součástí Hanzovní Ligy.
V roce 1678 zde byla podepsána mírová smlouva mezi Francií a Nizozemskem. Během pěší
procházky s průvodcem navštívíte nejvýznamnější památky hlavně v historické části města.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1,5 h

