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прямий авіапереліт Київ – Амстердам, Амстердам - Київ (економ
клас);
готель 4-5* на весь термін перебування в подорожі. Сніданки
включені;
транспортні послуги на весь маршрут під час поїздки (включаючи
трансфер з/до аеропорту);

У ВАРТІСТЬ НЕ входить: обіди,
вечері, чайові та особисті витрати.
ВАЖЛИВО – для участі у даному
турі необхідний біометричний
паспорт або діюча шенгенська віза.
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супровід координатором
протягом усієї подорожі: від
Борисполя - до Борисполя;
екскурсійна програма;
медична страховка від компанії
ТАС;
вхідний квиток на виставку.

Вартість включає:



Вилітаємо з Борисполя.
Прилітаємо в Амстердам. 

Поселяємося в готель та вечеряємо.
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Програма поїздки:

день 1

02.10

день 2

03.10 Відвідування виставки

день 3

04.10
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Прогуляємося Амстердамом разом із досвідченим гідом,
що розповість усі таємниці міста та покаже найцікавіші
його місця.
 
В Амстердамі багато всього самого-самого. Наприклад є
найсмачніше печиво, найбільший буддійський храм в
Європі, найвищі гойдалки в Європі і все це та багато іншого
ми побачимо з Вами під час небанальної екскурсії по
Амстердаму.
 
Заглянемо на вулицю Червоних Ліхтарів,   де почуємо
історії легалізації проституції та наркотиків в Нідерландах.
 
Зробимо перерву на обід.
 
Потрапимо до музею Ван Гога, де ми дізнаємося, чому з
його іменем пов'язано так багато таємниць та що робить
його картини такими унікальними?

день 4

05.10
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З Амстердаму відправляємося до поселення Заансе-Сханс.
На  нас чекає приємна, некваплива прогулянка уздовж
річки Заан, а на пам'ять залишаться чудові фотографії на
фоні млинів та лялькових дерев'яних будиночків.
 
Обов'язково відвідаємо сироварню і спробуємо багато
різних видів сиру.
 
Вирушаємо в маленьке затишне містечко Волендам.  Тут
скуштуємо найніжнішого  малосольного оселедця,
копченого вугра, смажену тріску, будемо насолоджуватися
нідерландським вином та пивом.
 
Додатково у цей день зможемо відвідати поселення Едам,
що відоме своїм однойменним сиром.

день 5

06.10

день 6

07.10
Вилітаємо з Амстердаму.
Прилітаємо в Бориспіль.
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Офіс: 
м. Київ, м. Житомирська, вулиця Серпова, 11
Телефон: +38 097 996 50 47

Наш сайт:
https://travelite.com.ua/

Наші контакти:

https://travelite.com.ua/

