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АМСТЕРДАМ
Амстердам - градот на слободата и забавата, градот на уметноста и сликарството.
Град кој може да се пофали со 1.600 културни настани во текот на годината и дури
40 музеи. Прошетајте со велосипед низ страиот дел на градот, дозволете си
прошетка низ каналите на Амстердам, почуствувајте ја слободата на духот и
едноставните и љубезни холанѓани. Посетети ги музеите на Ребрант и Ван Гог кои
овде твореле.... Заминте си дома со едне луковица лале која некогаш била
повредна од денес бесценетите уметнички дела на врвните холандски сликари.
Топ 10 места од интерес:
1. Куќата на Ана Франк
2. Музејот на Ван Гот
3. Рајкс Музејот
4. Улицата Спигел
5. Бегинхов со најстарата куќа во
Амастердам
6. Црвениот Кварт
7. Пловење по каналите
8. Плоштадот Дам
9. Плоштадот Rembrandtplein
10. Плоштадот Leidseplein
Предлог програма:

1 ден Присигнување. Индивидуален трансфер до Хотел. Препорачуваме
велосипетска тура или пешачка прошетка со посета на : Стариот дел на градот,
Главниот плоштад Дам, кралската палата, музејот на Мадам Тисо, Новата Црква,
плоштадот Рембрант и статуата на познатиот сликар , куќата
наАнаФранк..Ноќевање.
2 ден Појадок. Препорачуваме ден на уметност , посета на музејскиот кварт со
трите познати музеи, Градскиот Музеј, Музејот на Ван Гог и Рејксмузејот,
најголемиот музеј во Холандија кој годишно го постуваат над 1.000 000 туристи, и
кои содржи непорценлива збирка уметнички дела од “ Златното
ДобнаХоландија.Ноќевање.
3 ден Појадок. Препорачуваме пловење по каналите на Амстердам кои ви даваат
посебен поглед на градот и неговата автентична архитектура, посета на
пловечкиот цветен пазар и одмор во една од познатите кафетерии кои
Холанѓаните ги викаат Brown Coffe , велат морате да ги посетите , да се напиете
едно кафе за да се почувствувате како вистински холанѓанец.
4 ден Индивидуален трансфер до Аеродром. Препорачуваме да бидете на
аеродром 2 часа пред летот.

Цена: од 264 €
Во цената на пакетот е вклучено:
- Авионски превоз на релација: Скопје - Ајндховен - Скопје
- Аеродромски такси
- Хотелско сместување *** / 3 BB
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Летови: петок и понеделник.
*цената зависи од моментално расположливите места на авио компанијата.
Во цената на пакетот не е вклучено:
- Трансфер: Аеродром - Хотел - Аеродром
- Препорачуваме - директна метро линија до центарот на градот
(до Schiphol Plaza, возовите поминуваат на секои 10 мин, а карта во еден правец
чини 3,6 €)
- Останати опции за превоз: Шатл Аеродром – Хотел – Аеродром 17, 5 € ,
повратен правец.
- Приватен трансфер со TAXI, од 50 € по возило, во еден правец.

HOTEL OMEGA ***

Цена: 275 €

IBIS AMSTERDAM CITY
WEST ***

IBIS AMSTERDAM AIRPORT ***

Цена: 270 €

Цена: 264 €

Наппмена:
-Оваа е самп мал дел пд ширпкипт спектар на хптели штп мпжеме да ви ги ппнудиме, цените зависат
пд распплпжливпста на слпбпдните места вп хптелпт вп мпментпт на вршеое на резервација...
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