
Holandia wiosna 3 noclegi nocny powrót 

Wtorek 

Wyjazd we wczesnych  godzinach porannych. Dzienna jazda przez Niemcy. Ciepły posiłek 

popołudniowy w okolicach Magdeburga lub wieczorny  przed granicą niemiecko-holenderską. 

Przyjazd do hotelu na terenie Holandii zakwaterowanie i nocleg.  

Środa 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd przez prowincję Flevoland położoną na polderze 

utworzonym w latach 60-tych XX w., a następnie groblą Markerwaarddijk. Przyjazd do miasteczka 

Volendam, dawnej wioski rybackiej i czas wolny na holenderskiego śledzia i wziąć udział w prezentacji  

wytwarzania tradycyjnych  holenderskich stroop wafels. Z Volendam rejs statkiem Volendam-Marken 

Express na dawną wyspę Marken, jedyne miejsce w Holandii w przeszłości budowano domy na 

palach. Następnie przejazd do Zaandam  i zwiedzanie Zaanse Schans – uroczego skansenu i 

wiatraków. Kiedyś tutaj nad rzeką pracowało ok. 900 wiatraków napędzając siłą wiatru tartaki, 

olejarnie, wytwórnie  farb i musztardy czy papiernie. Podczas wizyta w Zaanse Schans wizyta na 

farmie serowej z prezentacją wyrobu sera i degustacją i u producenta chodaków. Następnie przejazd 

w kierunku hotelu, po drodze obiadokolacja. Przyjazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg. 

Czwartek 

Śniadanie i przejazd do  Goudy  miasta słynącego z wyroby żółtego sera o tej samej nazwie oraz  

produkcji glinianych fajek i świec. Spacer po historycznym centrum z ratuszem z XV w. domem wagi i 

kościołem św. Jana. Wizyta na targu serowym odbywającym się tu od lat w każdy czwartek rano, 

kiedy to okoliczni producenci serów prezentują swoje wyroby odtwarzając dawny targ serowy.  Czas 

wolny  na targu serowym. do Hagi – siedziby holenderskiego rządu, parlamentu, króla i wielu 

międzynarodowych instytucji, takich jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, 

Międzynarodowy Trybunał Karny,  Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii czy Europol - 

Europejski Urząd Policji. Spacer po centrum Hagi zwiedzanie: Binnehof – zespół domów parlamentu z 

Ridderzaal ze słynną XIII-wieczną salą Rycerską, Pałac Królewski, stary ratusz i nowy ratusz. Czas 

wolny na Grote Markt i spacer zaułkami o nowoczesnej architekturze. Następnie przejazd i wizyta w 

Madurodam – Holandii w miniaturze, gdzie w skali 1:25 przedstawione są najbardziej 

charakterystyczne budynki i miejsca w Niderlandów. Po zwiedzaniu Madurodam obiadokolacja w 

restauracji na  promenadzie w Scheveningen - nadmorskiej dzielnicy Hagi. Po obiadokolacji krótka 

wizyta przed Pałacem Sprawiedliwości i przejazd do Rotterdamu, objazd po centrum autokarem i 

przejazd pod Euromaszt – wieżę widokową i najwyższą budowlę w Holandii. Wyjazd superszybką 

windą na wysokość 120 m, a następnie kapsułą na 185 m, skąd będzie można obejrzeć panoramę 

miasta i największego portu przeładunkowego  w Europie. Powrót do hotelu i nocleg 

Piątek 

Śniadanie (Możliwa jest też zobaczenie giełdy kwiatowej FloraHolland w Aalsmeer, gdzie codziennie 

podczas aukcji zmienia właściciela kilkanaście milionów kwiatów. Wizyta możliwa po warunkiem 

wczesnego śniadania i wczesnego wyjazdu do Aalsmeer. Z Aalsmeer  przejazd do Lisse i zwiedzanie 

ogrodu kwiatowego Keukenhof uważanego za najpiękniejszy wiosenny ogród świata. Co roku zakwita 

tutaj, w parku o powierzchni 32 ha, ok. 7 milionów kwiatów cebulkowych. Tulipany w 100 odmianach 

oraz inne kwiaty takie jak: hiacynty, żonkile, narcyzy. W ciągu 69 lat ogród odwiedziło ponad 50 

milionów turystów z wszystkich zakątków naszego globu.  Następnie przejazd do urokliwego Delft, 

obiadokolacja i spacer po urokliwym centrum jednego z najstarszych miast Holandii.  Powrót do 

hotelu i nocleg.  

https://www.holandia.pl/pl/markerwaarddijk/151/
https://www.holandia.pl/pl/volendam/83/
https://www.holandia.pl/pl/zaanse-schans/39/
https://www.holandia.pl/pl/farmy-serowe/152/
https://www.holandia.pl/pl/gouda/87/
https://www.holandia.pl/pl/targi-serowe/33/
https://www.holandia.pl/pl/haga/23/
https://www.holandia.pl/pl/palac-pokoju/109/
https://www.holandia.pl/pl/binnenhof/110/
https://www.holandia.pl/pl/madurodam/119/
https://www.holandia.pl/pl/scheveningen/67/
https://www.holandia.pl/pl/palac-pokoju/109/
https://www.holandia.pl/pl/rotterdam/24/
https://www.holandia.pl/pl/gieldy-kwiatowe/36/
https://www.holandia.pl/pl/keukenhof/28/
https://www.holandia.pl/pl/delft/26/


Sobota 

Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Amsterdamu na Museumplein i zwiedzanie miasta 

bez autokaru. Wizyta z możliwością zakupów w szlifierni diamentów Coster Diamonds, gdzie można 

zobaczyć jak szlifowane są diamenty  i dowiedzieć się coś więcej o świecie brylantów.  Następnie w 

wizyta w Rijksmuseum i spacer  na największym targu ulicznym Amsterdam na Albert  Cuypstraat.  

Następnie spacer lub przejazd metrem  w pobliże Placu Rembrandta,  targ kwiatowy na Singel i  plac 

Dam z Pałacem Królewskim i ulica Damrak. Czas wolny połączony ze spacerem  po  Dzielnicy Chińskiej 

i Dzielnicy Czerwonych Latarni (Red Light District). (Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwiedzanie 

tego obszaru dozwolone jest  tylko indywidualnie bez przewodnika. Natomiast w strefie  XVII-

wiecznych kanałów tzw. Grachtengordel, ograniczonej ulicami Nassaukade, Stadhouderskade, 

Mauritskade, Piet Heinkade  i De Ruiterkade dozwolone jest zwiedzanie z licencjonowanym 

przewodnikiem w grupach nie większych niż 15 osób). Po zwiedzaniu obiadokolacja i rejs po kanałach 

z językiem polskim statkiem Lovers. Wyjazd w kierunku Polski. 

Sobota 

Nocna jazda przez Niemcy. Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych. 

 

https://www.holandia.pl/pl/amsterdam/21/
https://www.holandia.pl/pl/royal-coster/32/
https://www.holandia.pl/pl/rijksmuseum/69/
https://www.holandia.pl/pl/red-light-district/53/
https://www.holandia.pl/pl/rejsy-po-kanalach/30/

