PLAVBA K SEVERNÍMU MOŘI Z KOLÍNA
Hoorn
BIKE TOUR TO HOORN AND ITS COASTAL AREA
Hoorn má skvělou geografickou polohu přímo u jezera Markmeer a dodává městu idylický
šarm. V okolí se můžete projíždět na kole nekonečnými cyklostezkami skrz okouzlující
krajinu. Tato výjížďka Vás zavede k malým ostrůvkům s přehradami a prastarým vesničkám.
Nejznámější je Beemster, zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO, kde si
prohlédnete prázdninový dům kupců z Hoornu ze 17. století.
CENA ZA OSOBU: € 33 | DÉLKA CCA: 3 h | VZDÁLENOST CCA: 25 km
CITY WALK THROUGH HOORN
Tato obchodnická osada vznikla ve 14. století a byla na vrcholu své slávy ve století 16. Tehdy
byl Hoorn považován za jeden z nejvýznamnějších přístavních měst na Zuidersee.
Nejslavnějším obyvatelem byl mořeplavec Willem Schouten, který v roce 1616 obeplul jižní
cíp Ameriky a pojmenoval jej po svém rodném městě - Mys Hoorn. Další slavný muž z
Hoornu byl Abel Tasman Janszoon, který jako první Evropan navštívil Nový Zéland i Tasmánii.
Během prohlídky budete mít možnost vidět malebný přístav, Grote Kerk, Oude Stadhuis,
Waag na Rhode Steen a mnoho dalšího. Ponořte se do zajímavé a fascinující historie Hoornu.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1,5 h

Harlingen
CITY WALK THROUGH HARLINGEN
Město, kde se přístav prolíná s architekturou snad ze všech epoch. Nechte našeho průvodce
ukázat vám staré domy se stupňovitými štíty, kanály, cihlovou radnici a jedinečný kostel z 18.
století stojící nad přístavem.
CENA ZA OSOBU: € 19 | DÉLKA CCA: 1,5 h

Lelystad
ENKHUIZEN AND TEH ZUIDERZEEMUSEUM
Po jízdě autobusem překročíte hráz a ferry vás převeze do muzea, kde se dozvíte vše o
historii Zuiderzee předtím, než se z něj stal Ijsselmeere.
CENA ZA OSOBU: € 69 | DÉLKA CCA: 4,5 h

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.

Gent
EXLPORE GHENT INDIVIDUALLY
Chcete poznat Gent podle vlastních představ? Toto okouzlující město leží asi 3 km od
přístavu, proto si můžete objednat autobusovou dopravu do centra, odku Vás autobus
zaveze zpět na loď o dvě a půl hodiny později.

CENA ZA OSOBU: € 12 | DÉLKA CCA: 3 h
PICTURESQUE BRUGES
Pokud vůbec existuje město, které je všeobecně považováno za nejkrásnější v Belgii, určitě to
jsou Bruggy. Svázány s tradicí a neoddělitelnou středověkou slávou. Během 12. a 13. století
se Bruggy staly jedním z nejdůležitějších obchodních měst na světě, takže prohlídka Vás
zavede skrz náměstí s tradičními trhy, kolem krásných historických budov a k bazilice HeiligBloedbasiliek. Po procházce s průvodcem budete mít dostatek času objevovat Bruggy podle
svých představ. Rozhodně nezapomeňte ochutnat vyhlášené čokoládové pralinky a nakoupit
si zásoby dřív, než Vás autobus odveze zpět na loď.
CENA ZA OSOBU: € 52 | DÉLKA CCA: 5 h

Antwerpy
BIKE TOUR THROUGH ANTWERP
Zažijte jedinečnou atmosféru Antwerp, kosmopolitního města diamantů a Rubense.
Projedete se kolem radnice či čtvrtí Art Nouveau. Z observatoře muzeuma MAS Museum aan
de Strom budete mít výhled na celé město. Antwerpy nejlépe poznáte na kole, hlavně
projížďku diamantovou čtvrtí si určitě užijete.
CENA ZA OSOBU: € 33 | DÉLKA CCA: 3 h | VZDÁLENOST CCA: 15 km
ANTWERP’S HIGHLIGHTS
Antwerpy nejsou známé jen díky tomu, že jsou třetím největším evropským přístavem, ale
mají také světový význam v obchodu s diamanty. Krátká jízda autobusem Vás zaveze do Het
Steen, středověké tvrze která je nejstarší dochovanou stavbou ve městě. Dále budete
pokračovat k historickému vlakovému nádraží - čtvrté největší nádražní budově na světě.
Následně Vás čeká procházka historickým centrem s tradičním Grote Markt, bohatě
zdobenou renesanční radnicí či krásnou katedrálou Panny Marie sahající vysoko k oblakům a
zapsané na seznamu UNESCO (prohlídka interiéru není vždy možná).
CENA ZA OSOBU: € 42 | DÉLKA CCA: 3,5 h

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

