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S OVýTem NA TULIPÁNY DO HOLANDSKA 

30.3.-2.4.2017 
 

 

                Dovolte mi poslat Vám pár informací k společné akci v Nizozemí: 
 

- předně nezapomeňte na dobré pojištění zdravotních výloh, nejlepší nabídky pro 

porovnání najdete zde: 

   www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

   Na tomto odkazu můžete i pojištění uzavřít.   

 

- NEZAPOMEŇTE SI VZÍT S SEBOU PLATNÝ CESTOVNÍ PAS NEBO ID 

KARTU (občanský průkaz).,  

 

- sraz a odjezd: 

    odjezd je ve čtvrtek 30.března 2017 ve 21.00 hodin z České Lípy od KD Crystal 

v Parku generála Heliodora Píky a ve 22.15 hodin z Teplic z parkoviště před hlavním 

nádražím. 
 

- program: 

pátek 31.3.2017: noční přejezd okolo Drážďan, Lipska, Hannoveru a Apeldoornu 

do AALSMEERU (předpokládaný příjezd do 7.00 hodin) a zde návštěva BURZY 

KVĚTIN (Blumenveiling), což je největší aukce květin na světě. Při návštěvě můžete 

z ochozů sledovat bouřlivý shon na burzovním parketu. Cca v 10.00 hodin příjezd 

do AMSTERDAMU, hlavního města Nizozemí. V případě zájmu nabízím procházku 

centrem města, při které uvidíme mj. historickou budovu vlakového 

nádraží, projdeme zahradou u Domu bekyní (Begijnhof), přejdeme přes náměstí Dam 

- což je hlavní amsterdamské náměstí s Královským palácem a palácem Nové radnice, 

o kousek dál pak zastávka u staré budovy pošty, zastavíme se také u Mincovní věže 

či před budovou Waag (budova Váh, postavená pro účely veřejné váhy zboží), 

prohlédneme si Oude Kerk (gotický kostel), a čas bude na návštěvu některé z 

prodejen diamantů (zde můžete vidět i to, jak se diamanty brousí) či na návštěvu 

slavné obrazárny Rijksmuseum s obrazem Noční hlídka od Rembrandta či na muzeum 

Van Gogha. V podvečer možnost projížďky vyhlídkovou lodí po amsterdamských 

grachtech. Večer pak příjezd na ubytování, které se nachází nedaleko Amsterdamu, 

jen kousek od břehů moře., nocleh.,  
 

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni


sobota 1.4.2017: po snídani krátký přejezd k městečku LISSE, kde se zastavíme 

na fotostopy s lány rozkvetlých tulipánů a před otevřením dojedeme i k 

parku KEUKENHOF, kde strávíme většinu dnešního dne, a to mezi upravenými 

záhony rozkvetlých květin. Zde se jedná o rozsáhlý park, ve kterém se můžete 

procházet, posedět na lavičkách či v kavárnách a navštívit zdejší skleníky (více v 

odkazech). Odpoledne se přesuneme na sever od Amsterdamu, a to na okraj 

vesničky ZAANSE SCHANS, kde se nachází malebný živoucí skanzen, ve kterém se 

můžeme podívat i na to, jak se vyrábí holandské sýry (možnost nákupu) či pravé 

holandské dřeváky... Součástí skanzenu jsou také větrné mlýny, tolik typické pro 

Nizozemí. Večer se pak vrátíme do AMSTERDAMU a zde, budete-li mít zájem, 

projdeme čtvrť "červených luceren", kde kvete prostituce a obchod s drogami... 

Návrat do místa ubytování a nocleh.,  
 

neděle 2.4.2017: po snídani přejedeme do  DEN HAAGU, sídla nizozemské vlády. 

Při procházce projdeme mj. Binnenhof, starobylý komplex zahrnující sídlo 

parlamentu a vlády. Zastavíme se před Královským palácem Vredespaleis, kde má 

kancelář královna Beatrix, prohlédneme si Západní kostel  a při cestě mikrobusem do 

Scheveningenu ještě zastavíme před Palácem míru, dnes sídla Mezinárodního 

soudního dvora. Po poledni pak přijedeme na pláže u Severního moře do lázeňské 

čtvrti SCHEVENINGEN, kde se kromě pláží nachází také skvělé molo,  po kterém 

lze přejít hluboko do moře či navštívit Sea Life Schveningen, kde lze v průhledných 

podmořských tunelech pozorovat rejnoky, žraloky a další mořskou faunu. Cca v 15.00 

hodin odjezd z Den Haagu a přejezd okolo Utrechtu do Německa a okolo Hannoveru, 

Lipska a Drážďan návrat do Česka. Předpokládané příjezdy ve 23.00 hodin do Teplic 

a ve 24.00 hodin do České Lípy. 
 

- kapesné: 

   v Nizozemí platí eura., doporučené kapesné: strava 50.-€, vstupenky (*doporučuji): 

40.-€ 

   vstupné:  Burza květin v Aalsmeeru* - 7.50 € 

                  Rijksmuseum v Amsterdamu - 15.-€ 

                  projížďka lodí v Amsterdamu* - cca 15.-€ 

                  Keukenhof* - 16.-€ 

                  Zaanse Schans - zdarma 

                  Sea Life Scheveningen - 10.75 €                   
 

- ubytování: 

   jedná se o ***hotel  s 2-lůžkovými pokoji včetně sociálního zařízení na každém 

pokoji v Noordwijk aan Zee., hotel se nachází cca 10 minut pěšky od moře 
 

- snídaně: 

   jsou součástí noclehu v hotelu a máte je zahrnuty ve startovném., 
 

- přeprava: 

   po celou dobu se budeme přesunovat v pohodlném klimatizovaném mikrobusu., 
 

 

 

 

 



 

- doplatek startovného: 

   žádám Vás, kteří jste platili pouze zálohu, o doplatek startovného, a to do 

20.3.2017 na účet č. 318886008/2700. Po odeslání prosím o zprávu e-mailem. Děkuji 

Vám., 
 

Dovoluji si také upozornit, že případně vzniklé vícenáklady  budou rovnoměrně 

rozděleny na všechny účastníky akce (ještě nikdy to nebylo víc než 8% z výše 

startovného)., 

 

- zajímavé odkazy na navštívená místa (doporučuji zakoupit nebo v knihovně půjčit 

také tištěné průvodce o Nizozemí)  

            omlouvám se, ale pamatujte, že Vás všude odvezu, vše navštívíme,  

            ale profesionální průvodce s námi nejezdí a nejede!: 

www.keukenhof.nl/en 

hobby.idnes.cz/udelejte-si-vylet-do-kvetinoveho-parku-v-holandskem-keukenhofu-psv-

/hobby-zahrada.aspx?c=A090315_020725_hobby-zahrada_mce 

www.infoglobe.cz/tip-na-vylet/holandsko-zaanse-schans-jedinecny-skanzen-vetrnych-mlynu 

 

- videoodkazy: 

  www.youtube.com/watch?v=amwT_-weevs 

  

- odkazy na předpověď počasí: 

www.weatheronline.cz/weather/maps/city?LANG=cz&WMO=06240&LEVEL=100&WOSEARC

H=amsterdam 
 
 

 

 

 

 

    

            Klidné přípravy a jen hezké zážitky z naší akce  

                       přeje za KTC OVýT Česká Lípa 

                         Jaroslav Svoboda, telefon 702444925  
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