HOLANDA I LA FLORACIÓ DELS TULIPANS
Preu per persona

1.535.‐€ en habitació doble
Dia 1. 02/maig Origen – Aeroport Bcn
– Amsterdam
Sortida de la parada de bus de Llofriu a les
03:00h i davant el supermercat LDL de
Palafrugell a les 03:15h lloc d’origen en
autocar en direcció a l’aeroport de Barcelona
per prendre el vol de Vueling a les 07:10h del
matí en direcció a Amsterdam. Arribada a les
09:35h, represa d’equipatge i trobada amb
l’autocar que ens portarà cap el nostre hotel
per deixar les maletes. A continuació, sortida
amb el nostre guia cap el centre per tal de
fer‐nos una presentació històrica‐cultural de
la ciutat i del país en general. Dinar en
restaurant i a la tarda, continuació de les
visites per anar coneixent la ciutat. Retorn
cap l’hotel pel sopar i l’allotjament.

internacional de flors d’Holanda, on es venen
flors a nivell mundial. A continuació, ens
arribarem fins a Keukenhof on entrarem a
l’exposisió anual de florada de tulipans on
ens delectarem amb els més de 7 milions de
bulbs florals, un veritable espectacle de
colors i perfums incomparable. Acabada la
visita, dinarem en restaurant i a la tarda
passarem per camps replets de tulipans que
conformen un marc encisador. Soparem en
restaurant del centre d’Amsterdam per veure
Amsterdam de nit i allotjament a l’hotel.

Dia 6. 07/maig Amsterdam – La Haya ‐
Delft ‐ Bcn ‐ origen
Dia 4. 05/maig Amsterdam – Gran
Dic Marken – Volendam – Zaanse
Schans

Dia 2. 03/maig Amsterdam
Esmorzar i sortida novament amb el nostre
guia per dirigir‐nos cap el Museu de pintura
Van Gogh on podrem delectar‐nos amb
pintures de primer nivell mundial.
Continuarem visitant el centre de la ciutat
amb la històrica Plaça Dame i la Central
Station, entre altres llocs destacats.

A la tarda, visitarem una prestigiosa fàbrica
de diamants per tal d’observar el treball de la
seva talla, i realitzarem una passejada en
barca pels canals de la ciutat. En acabat,
passejarem lliurement pel famós barri
vermell i la seva arquitectura holandesa.
Sopar i allotjament a l’hotel.

Dia 3. 04/maig Amsterdam – Aslmer –
Exposició Floral Heukenhof
Esmorzar i sortida per dirigir‐nos cap a
Aalsmer per tal de visitar la subhasta

mouen en bicicleta a l’església. En acabat,
ens dirigirem cap a la preciosa població de
Giethoorn, un dels indrets més exòtics de tot
holanda per a la seva visita. Farem una
passejada en vaixell pels seus camins d’aigua
i dinarem en restaurant. De retorn cap a
Amsterdam, passarem pel Gran Dic de
contenció per veure com els holandesos van
agafant terreny al mar. Arribada final a
l’hotel pel sopar i l’allotjament.

Esmorzar i recollida de l’autocar per sortir
d’excursió a dues de les poblacions més
característiques dels voltants d’Amsterdam.
Visitarem el parc de Zaanse Schans on
podrem divisar una renglera de molins en
activitat, visitarem una granja de formatges
on ens faran una explicació de la seva
el∙laboració i arribarem a la població de
Volendam, el més preciós dels poblets de la
jornada, on passejarem pel seu centre tot i
gaudint del folklore i tradició dels seus
carrers i la seva gent. Dinar en restaurant. A
la tarda, agafarem un vaixell per anar fins el
proper bonic poblet, Marken, avui dia
connectat
per un pont del que fou
antigament l’illa. Temps per la seva visita.

Esmorzar i sortida cap a la ciutat de La Haya
per conèixer el seu centre històric. En acabat,
ens arribarem a Delft per dinar en restaurant
i conèixer la ciutat. A la tarda, trasllat en
autocar cap l’aeroport per prendre el vol de
Vueling a les 18:40h cap a Barcelona. Un cop
arribats a les 20:55h, trasllat en autocar cap a
casa.

Inclou
Trasllats en autocar origen ‐ aeroport Bcn – origen
‐ Avió Bcn – Holanda – Bcn ‐ Trasllats aeroport
Amsterdam – hotel – aeroport Amsterdam ‐
Autocar privat per fer les excursions indicades ‐
Estada en confortable hotel *** en habitacions
dobles amb bany/dutxa ‐ Règim de pensió
completa ‐
Assegurança
turística amb
responsabilitat civil privada ‐ Guia acompanyant‐
local tot el viatge – Aigua i vi en els àpats. Entrades
al Museu Van Gogh, Subhasta flors Aalsmer,
exposició floral Keukenhof, passejada en barca
canals d’Amsterdam, granja de formatges, barca de
Volendam a Marken i passeig en barca a
Giethoorn.

Finalment retornarem cap a Amsterdam pel
sopar i allotjament a l’hotel.

No Inclou

Dia 5. 06/maig Amsterdam
Staphorst ‐ Giethoorn

Documentació necessària

‐

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Staphorst,
població de religió protestant reformada on
podrem veure com els seus habitants es

Extres en hotels i restaurants.
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