SILVESTROVSKÁ PLAVBA PO RÝNU: SEVERNÍ ČÁST
Antwerpy
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

Rotterdam
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.

Amsterdam
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
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

