Цветен уикенд в Амстердам
с полет от Варна (2020)
Празник на цветята в градините на Кьокенхоф
Маршрут: Варна - Айндховен - Амстердам - Айндховен - Варна
4 дни/3 нощувки
Дати:
16.04.2020 - 19.04.2020 (Великден)
Пакетна ЦЕНА за РАННО ЗАПИСВАНЕ при отпътуване от ВАРНА: 659 евро/1289 лв.
при записване до 20.12.2019
Стандартна цена за отпътуване от Варна: 699 евро/1367 лв. с включени летищни
такси.
07.05.2020 - 10.05.2020
Пакетна ЦЕНА за РАННО ЗАПИСВАНЕ при отпътуване от ВАРНА: 659 евро/1289 лв.
при записване до 20.12.2019
Стандартна цена за отпътуване от Варна: 699 евро/1367 лв. с включени летищни
такси.
Изборът да посетите Амстердам през май е удар в десетката! Тогава, само на около
двайсетина километра от града, ще попаднете в истинския цветен рай на Кукенхоф Градините на Европа. Свежи аромати и неописуема красота заливат това екзотично
късче земя от територията на Холандия. Останалото време посветете на "Северната
Венеция" - Амстердам се слави със своите многобройни канали, мостове и плаващи
жилища, с куп културно-исторически забележителности, с толерантност и с битие на
жив организъм. Затова го харесват и неслучайно годишно оттук преминават над 45
милиона туристи.

Програма
Ден 1: Варна- Айндховен - Амстердам
Отпътуване от летище Варна в 12.15ч с авиокомпания „Уиз еър“; кацане в
Айндховен в 14.15ч.
Трансфер летище-хотел. Настаняване.
Около 17.00ч - Пешеходна обиколка на Амстердам /продължителност на
пешеходния тур около 2 часа/ Класическа обиколка на Амстердам, обхващаща
Централна гара, Борсата на Берлаже, Тунел "Ода на Амстердамските канали",
Новата църква, Главните канали на Амстердам - Сингъл, Херенхрахт, Кайзерхрахт.
NB! Максимален брой за провеждане на пешеходния тур - 15 човека. От началото на
2020 год. Общината в Амстердам въвежда
ограничения за

групи, които правят обиколка на града.
Свободно време за вечеря. Нощувка
Ден 2: Амстердам и градините Кьокенхоф
Закуска. По желание - Полудневна екскурзия - с екскурзовод на български език до
Кьокенхоф - най-красивият пролетен парк в Холандия, който ще ви дари с
незабравима разходка из обширните градини от уханни цветя. Посещението на
парка се провежда със специален обществен транспорт, който пътува от Амстердам
до летище Схипхол, а оттам с друг автобус до самия парк. По пътя се наблюдават
удивителни цветни лехи от лалета, зюмбюли и нарциси. Продължителност на
екскурзията
около
6
часа.
Койкенхоф -най-мащабната цветна градина в света. Разположен между Амстердам
и Хага, този парк отваря врати всяка пролет за период от около два месеца /средата
на март – средата на май/, когато цъфтят множество нарциси, минзухари, зюмбюли,
кукувиче грозде и разбира се – лалета! Всяка година 7 милиона грудки се засаждат
на ръка, от които 4,5 млн. лалета в над 100 разновидности.В парка има и орхидеи,
рози, лилии, гербери, хризантеми, люляк, азалии и над 250 000 растителни видове.
Паркът се състои от най-разнообразни видове градини и градински стилове –
английска градина, японска градина, натурална градина, историческа градина и т.н.
Следобед връщане към хотела - свободно време за разходка из Амстердам.
Каналите на града са място, което не трябва да пропускате. Който желае, може да си
избере от предлаганите разходки с корабче по река Амстел ... /приблизителна цена
около 15-20,-евро//.
Ден 3: Амстердам и Зансе Сханс
Закуска. Свободен ден или по желание - полудневна екскурзия с екскурзовод на
български език с влак до автентичния музей на открито „ Зансе Сханс“. Пътува се с
обществен транспорт (около 20 минути). Това е мястото в Холандия, което
многообразно показва холандския начин на живот през 17-18 век. Тук може да
наблюдавате как се прави типичното холандско сабо – дървените обувки, които в
миналото са се носели
от селяните,

работещи предимно на полето. Днес те са един от символите на Холандия. Ще
наблюдавате и как се прави прочутият вкусен холандски кашкавал, и разбира се ще видите много от известните мелници. Разходката из музея на открито включва
посещение на мелница за производство на подправки и горчица, ателие за
производство на типични холандски обувки (кломпен), мандра с магазин за
кашкавал. Входната такса за мелниците на Зансе Сханс е вече 5 евро за възрастни,
за деца от 4 до 17 години - 2,50 евро.
Отпътуване обратно за Амстердам.
Ден 4: Амстердам - Айдховен - Варна
Закуска. Към обяд трансфер хотел –летище
Айндховен . Полет от Летище Айндховен за Варна в 14.45ч -18.40ч.
*Заб.: Програмата е предварителна и може да претърпи промени в
поредността на дните.

На човек, на база нощувка със закуска, с полет от Варна

Хотели:
Хотел кат. 3* King’s Court или
подобен
https://www.hotelkingscourt.nl/en/index.html

Информация за хотелите:

Цена на
човек в
двойна
стая
от 1289
лева

Цена на
Цена на човек
човек в
в
тройна
единична стая
стая
-

-

3* широк център - Hotel Kings Court http://www.hotelkingscourt.nl/en/index.html или
подобен. Хотелът е с много добро разположение в района Amsterdam New West с
чудесни транспортни връзки с центъра. Предлага на своите гости 98 комфортни
стаи. Всички са оборудвани с безплатен безжичен интернет, телевизор с плосък
екран, сейф, минибар и електрическа кана. Гостите на хотела също имат
възможност да се насладят на закуска в нов модерен ресторант. Бар с атмосфера на
международно привличане е отворен 24 часа на ден за гостите на хотела, където
може да се насладите на изискана вечер. (Алкохолни напитки от бара се предлагат
от 12:00 - 24:00 часа).

Полетно разписание: Варна - Айндховен - Варна
Четвъртък
Неделя

12:15
14:45

14:15
18:40

Пакетна цена включва:






Самолетен билет на авиокомпания Уиз Ер Варна - Айндховен – Варна с
летищни такси и един ръчен багаж с размери 40 x 30 x 18 см;
3 нощувки със закуски в хотел кат.3* King’s Court или подобен ;
медицинска застраховка „асистанс“ до 10 000 евро;
трансфер летище Айндховен – хотел - летище Айндховен
водач от фирмата –организатор, от Варна, при мин.група от 20 души.

Цената не включва:










Багаж за чекиране срещу доплащане /заплаща се по желание в зависимост от
теглото - 10/20/32 кг;
Екскурзии по желание с лицензиран гид на български език;
Градска туристическа такса от € 2,00-4,00 на човек/ден;
Доплащане за медицинска застраховка за лица над 66 години - 6 лв
Входни такси за забележителности и музеи;
Местата в самолета се разпределят автоматично от авиокомпанията и не
гарантираме за определени места. Може да направите своя избор
предварително срещу доплащане, за да си гарантирате съседни седалки в
полета;
Допълнително се заплаща и приоритетно качване на борда, което позволява
малка ръчна чанта и ръчен багаж до 10кг с р/ри 55х40х23см.

Минимален брой участници: 20
Условия за записване и начин на плащане:
Депозит 50% от стойността на пакета.
Доплащане до 30 дни преди датата на отпътуване.
Паспортен и визов режим за граждани на България, пътуващи по програмата:
валиден международен паспорт или лична карта с валидност минимум 6 месеца
след датата на излизане от последната дестинация.
Необходима ваксина: Няма изискване за задължително ваксиниране преди
влизане в страните, нито специфични медицински и здравни изисквания в
дестинациите по програмата.
Ориентировъчни входни такси:
Корабче по каналите на Амстeрдам – 15-20 евро.
Музеят на Мадам Тюсо – 25 евро.
Музеят на Ван Гог – от 25 евро/49 лева - препоръчваме предварително закупуване
на билетите.

Национален музей (Rijksmuseum) – от 25 еврo.
Музей на бирата Хайнекен – от 20 евро.
Непълнолетни, пътуващи сами или само с единия родител - нотариално заверено
родителско разрешение.

Допълнителни екскурзии
Полудневна екскурзия до Кьокенхоф с екскурзовод на български език – 70
евро/137 лева с включени билети за транспорт и входна такса
Минимален брой участници за доп. екскурзия: 15 човека
Цена: 137 лв.
Целодневна екскурзия до Зансе Сханс с екскурзовод на български език – 35
евро/68 лева с включени билети за транспорт
Минимален брой участници за доп. екскурзия: 15 човека
Цена: 68 лв.
Пешеходна обиколка на Амстердам с екскурзовод на български език – 25 евро/49
лева
Минимален брой участници за доп. екскурзия: 15 човека
Цена: 49 лв.

