
 

Cestovat znamená přesvědčit se, že všichni se mýlí v tom, co si myslí o jiných zemích.                                                                                                                       
                                                                                                Aldous Huxley (1894-1963) 
 

 

 

 

 

 

         
 
 

 
 

KLUB TURISTŮ A CESTOVATELŮ OVýT ČESKÁ LÍPA 

OVýT - ODDÍL VÝLETNÍ TURISTIKY 
( s námi výlety pro turisty od 5-ti do 85-ti let věku…) 

 

PŘINÁŠÍ INFORMACE K AKCI 
 

S OVýTem  ZA KVETOUCÍMI 

TULIPÁNY DO HOLANDSKA 
7.-10.dubna 2022 

 

 

 

 

 

 



 

PPrrooggrraamm  aakkccee            
 
       1.den – čtvrtek 7.dubna 2022: odjezd z České Lípy z Parku generála Heliodora Píky (od KD Crystal) minutu po půl-

noci ze středy na čtvrtek a z Teplic od budovy hlavního nádraží v 1.15 hodin., další cesta povede okolo Drážďan, Lipska, 
Magdeburgu a Hannoveru na hranice s Nizozemím (Hengelo) a kolem poledne dojezd do AMSTERDAMU. V průběhu 
odpoledne prohlídka města s procházkou centrem města, při které uvidíme mj. historickou budovu vlakového 
nádraží, projdeme zahradou u Domu bekyní (Begijnhof), přejdeme přes náměstí Dam - což je hlavní amster-
damské 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 Noč-

ní hlídka od Rembrandta či na muzeum Van Gogha. V podvečer možnost projížďky vyhlídkovou lodí po 
amsterdamských grachtech. Večer dojedeme do místa našeho ubytování., ubytování a 
nocleh., 
       2.den – pátek 8.dubna 2022:  po snídani cesta severně od Amsterdamu do 
městečka ALKMAAR, kde se v sezóně koná každý pátek tradiční sýrový trh. Kromě 
nákupů zdejších výrobků budete moct sledovat obchodování ve velkém… Kolem poledne se přesu-
neme 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 dřevá-

ky... 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.,  
       3.den – sobota 9.dubna 2022: po snídani krátký přejezd k městečku LISSE, kde se 
zastavíme na fotostopy s lány rozkvetlých tulipánů a před otevřením dojedeme i k par-
ku 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 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. Později 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 ze Scheveningenu se ještě zastavíme před Palácem míru, dnes sídla Mezinárodního soudního 
dvora a navštívit budete moci městečko miniatur MADURODAM, v němž najdete zmenšeniny celého Nizozemska. Po 
prohlídce centra Den Haagu návrat na hotel a nocleh., 
      4.den – neděle 10.dubna 2022: snídaně v hotelu, zastávka v hezkém holandském městečku DELFT, jedno z nejstarších 
historických sídel Holandska, proslulé architekturou a modře zdobenou keramikou. Odpoledne a večer přesun z Nizozemí 
přes Německo (okolo Hannoveru, Magdeburgu a Drážďan) do Česka. Předpokládané návraty do Teplic v 21.30 hodin a do 

České Lípy ve 23.00 hodin. 

 

 
 

 

 

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE K AKCI 
 

    cestovní formality 
Každý účastník akce musí mít platný cestovní pas nebo platnou identifikační kartu (občanský průkaz) 

 

      pojištění 
Vzhledem k situaci s covid-19, doporučuji uzavřít ještě před odjezdem dobré pojištění. 
Doporučuji: https://www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/? Pojištění Excelent. 

Cena pojištění je u této pojišťovny: 208.-Kč, u osob nad 70 let pak dvojnásobek. 

 

 

https://www.axa-assistance.cz/cestovni-pojisteni/


      

    ubytování, stravování, spropitné 
Ubytování v rámci akce je zajištěno v hotelu*** ve 2-lůžkových pokojích s příslušenstvím. Všechny 3 noci 

ve stejném hotelu.   

Stravování: 3x snídaně 

Potraviny a strava v bufetech je dražší než u nás. Budeme zastavovat na občerstvení v průběhu cesty. 

Voda z vodovodní sítě je bezpečně pitná. 

V restauracích se povinně dává spropitné ve výši 10-15 % z účtu, záleží na úrovni poskytovaných služeb. 

Naúčtovaná částka nezahrnuje spropitné. V případě, že jste s poskytovanými službami spokojeni, je běžné 

dávat spropitné také nosičům zavazadel, taxikářům, hotelové obsluze a obsluze čerpacích stanic.  

 

lékařská péče, očkování 
Lékařská péče je snadno dostupná a vysoce kvalitní.    

Očkování kromě vakcinace na covid-19 není třeba. V případě, že vstoupí v Nizozemí v platnost jiná ome-

zení, budu vás včas informovat. 

Pohotovostní služba velkých nemocnic pracuje celých 24 hodin a ve většině měst jsou pohotovostní klini-

ky. Lékárny bývají otevřené do 21.00 hodin. V naléhavém případě volejte tel.č.911. 

 

       přeprava mikrobusem 
Cesta do Nizozemí a po něm je zajištěna klimatizovaným mikrobusem pro 9 osob. Zavazadla nejsou prak-

ticky omezena. 

 

        oblečení 
Pro cestu je vhodný lehký oděv, přednostně bavlna, co nejméně syntetických tkanin. Důležité jsou po-

krývka hlavy a pevná obuv.   Vezměte trička, krátké kalhoty, pokrývky hlavy, nezapomeňte na sluneční 

brýle, ale také na teplejší mikiny pro případ chladnějšího počasí. Vhodná je také pláštěnka nebo deštník 

pro případ deště.  

Zmínka o oblečení je také v kapitole „Jaké bude počasí?“ 
 

         jaké bude počasí? 
Průměrná denní teplota v tomto období je v Nizozemí 19 st.C 

 

        jazyk 
V Nizozemí  je úřední řečí holandština, většina obyvatel mluví i anglicky. 

 

        čas 
V Nizozemí platí stejný čas jako u nás. 
 

       nákupy, clo 
Ve velkých městech jsou obchodní centra, která mají vysoký standard a kde lze koupit prakticky vše po-

třebné. Jejich součástí jsou i potravinové supermarkety. Otevírací doba je zpravidla 08.00-21.00 hodin, o 

sobotách 08.00-18.00 hodin. Velká obchodní centra bývají otevřena i v neděli.  

Nizozemí je součástí EU a tím i celní unie. 

POZOR! Čerstvé ovoce, neupravené suroviny (uzeniny, sýry) a maso se dovážet NESMÍ!  

 

     bezpečnost 
V centrech velkých měst, jakož i v centrech menších měst je bezpečno, přesto se vyvarujte některých sku-

tečností: nezacházejte na opuštěná místa, nechoďte po setmění sami vylidněnými ulicemi, neupozorňujte 

na peníze, nenoste nápadně šperky, fotoaparáty apod. Místní policie je vstřícná a lze ji kontaktovat 24 

hodin denně. 

 

       elektřina 
Do sítě je dodáván proud o napětí 220 voltů. Zásuvky stejné jako u nás. 
 

      náboženství 
Hlavním náboženským vyznáním je v Nizozemí křesťanství.  
 

 



 

 

 

 

 

      měna, doporučené kapesné 
V Nizozemí se platí eury (€).  

Současný kurs:  1.-€ = cca 25.50 CZK 

KAPESNÉ: Rijksmuseum v Amsterdamu – 16.-€ 

                     Loď po amsterdamských grachtech – cca 15.-€ 

                     Skanzen Zaanse Schans – zdarma 

                     Madurodam – 22,50 € 

                     See Live Scheveningen – 23.-€ 

 

      telekomunikace a pošta 
Vnitrostátní i mezinárodní telekomunikace jsou automatizovány a mají velmi dobrou úroveň. Telefonní 

spojení z Holandska do České republiky: 00420+účastnické číslo. Pracovní doba na poštách 

 je od 08.30 do 17.00 hodin ve všední dny a od 08.00 do 12.00 hodin v sobotu. Letecká pošta do České re-

publiky jde přibližně 1 týden, pozemní pošta až 2 měsíce. Do adresy se doporučuje uvádět za „THE 

CZECH REPUBLIC“ ještě „EUROPE“.  

 

 

  
 

 

 

Přejeme Vám klidné přípravy na naší společnou akci S OVýTem  
ZA KVETOUCÍMI TULIPÁNY DO HOLANDSKA 

 

      a jen hezké zážitky z tohoto koutu světa! 

 

     Jaroslav Svoboda, +42070244 

 

 

 
 


