
PLAVBA PO METROPOLÍCH NA RÝNU 

Antwerpy 

BIKE TOUR THROUGH ANTWERP 

Zažijte jedinečnou atmosféru Antwerp, kosmopolitního města diamantů a Rubense. 

Projedete se kolem radnice či čtvrtí Art Nouveau. Z observatoře muzea 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 

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. 

Düsseldorf 

DÜSSELDORF AND THE RHEINTURM 

Prozkoumejte hlavní město Vestfálska autobusem. Na vaší cestě se projedete kolem 

městských památek jako renesanční radnice, městskou zahradu Königsallee z 18. století 

světově známou jako „Kö“. Po procházce centrem města se můžete rozhlédnout po celém 

Düsseldorfu z televizní věže tyčící se nad městem do výšky 240,5 m a nesoucí největší binární 

hodiny na světě. 

CENA ZA OSOBU: € 45 | DÉLKA CCA: 3 h 
 


