CITY BREAK - AMSTERDAM (4 dni)
potovanje z letalom 4 dni

Poletite v Amsterdam, prestolnico Nizozemske in mesto diamantov, ki je zaradi številnih vodnih kanalov
znan tudi kot »severne Benetke«. Na kolesu, peš ali z ladjico odkrivajte živahne ulice med kanali in mesto
spoznajte še na tak način. Prebudite svojo umetnostno žilico, posladkajte se s čokoladnimi dobrotami ali
domačim pivom in si zvečer privoščite koncert na prostem v enem izmed mnogih umetniških lokalov.

Cena: od 419 € na osebo*
Datum potovanja: oktober 2019 do maj 2020
Odhodi iz Ljubljane:
4 dni/3 noči: četrtek-nedelja, ponedeljek-četrtek, petek-ponedeljek
Ponudba velja za ENO osebo – ponudba velja pri prijavi DVEH POTNIKOV!
Ponudba vključuje:
•
•
•
•

povratno letalsko karto z vključenimi letališkimi taksami Ljubljana- Amsterdam (Schiphol) -Ljubljana,
namestitev v hotelu 3* v dvoposteljni sobi,
3 x nočitev z zajtrkom,
1 kos ročne prtljage (40 x 20 x 25 cm)

Predlogi za ogled mestnih znamenitosti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preko 100 muzejev in galerij (Van Gogh, Rembrandt, Rijksmuseum,…)
Kulturni center De Hallen Amsterdam: vedno nekaj umetniškega (film, glasba, slikarstvo, moda, kino, hotel,
restavracije, market, trgovinice z ročnimi izdelki,...) za odrasle in otroke
Muzej Hiša Ane Frank: v času okupacije Nizozemske je mladoletna židovska pisateljica Ana Frank pisala o življenju v
taborišču in v enem tudi umrla.
Rdeča četrt: odštekana scena in priljubljeno zbirališče za turiste in domačine, polno kavarnic, fast food lokalov,
koncertov na prostem…
Degustacija lokalnih piv: Brouwerij De Prael, Brouwerij ‘t IJ, Oedipus Brewing, Amsterdamsche
Stoombierbrouwerij,…
Obisk enega izmed mnogih pubov, »coffee shopov«…
Diamanti: spoznajte 400 letno tradicijo lomljenja in brušenja diamantov.
Križarjenje o kanalih in najem koles…
Mestne plaže: Strand Zuid, Dok Amsterdam, Sloterplas, Pllek,…
Vondelpark: največji in najbolj znan mestni park (odprto gledališče, otroška igrala, restavracije in bari.
Sirarne: Gauda, Edamec in še in še
Kulinarika: hering – surova marinirana riba, odlični Stroopwafli, Poffertjes, Kibbeling in Bitterballen.

