KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ ZE ZWIEDZANIEM

HOLANDIA
KWIATY, WIATRAKI, DIAMENTY, SERY
PROGRAM RAMOWY:

Kaukenhof Garden- to jeden z tych ogrodów, który każdy ogrodnik powinien, chociaż raz zobaczyć Widoki,
jakie tam można zobaczyć są na prawdę oszałamiające. W ogrodach można zobaczyć ponad 7mln kwiatów.
Samych tulipanów jest ponad 4,5mln. A to wszystko na 32 ha. Powierzchni. Odmian tulipanów jest ok. 100. Ogrodnicy
wykonują z nich niesamowite kompozycje, a nawet obrazy.
1 DZIEŃ Wyjazd godz. 5,00 z Wrocławia przejazd dzienny przez Niemcy w kierunku Hanoweru. Ok. 15,00 Ogrody Królewskie
Herrenhausen Przyjazd do Holandii zakwaterowanie i nocleg.
2 DZIEŃ Śniadanie. 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 gdzie
od lat w każdy czwartek, okoliczni producenci serów prezentują swoje wyroby odtwarzając dawny targ serowy. Przejazd do Lisse i
zwiedzanie ogrodu kwiatowego Kaukenhof uważanego za najpiękniejszy wiosenny ogród świata. Tulipany w 100 odmianach
oraz inne kwiaty jak: hiacynty, żonkile, narcyzy. Przejazd do Delft. Spacer po centrum słynnego z wytwarzanej tu porcelany: stary
rynek z ratuszem, Nieuwe Kerk Prinsenhof. Obiadokolacja ( dla chętnych) w Delft, powrót do hotelu i nocleg.
3 DZIEŃ Śniadanie. Przejazd do Rotterdamu – największego w Europie portu przeładunkowego Euromasztu, wieży
obserwacyjnej skąd roztacza się przepiękna panorama. Szybkobieżna winda dowozi zwiedzających na platformę na wysokości 100
m., następnie obrotowa kapsuła dociera na wysokość 185 m. Następnie objazd miasta autokarem. Przejazd do Hagi – siedziby
rządu, parlamentu, króla i zwiedzanie: Binnenhof parlamentu z Ridderzaal ze słynną XIII-wieczną salą Rycerską, Pałac Królewski,
stary ratusz i haski Pałac Pokoju. Przejazd i wizyta w Madurodam – Holandii w miniaturze, gdzie w skali 1: 25 przedstawione są
charakterystyczne miejsca Niderlandów. Przejazd do Scheveningen nadmorskiego kurortu i dzielnicy Hagi z najszerszymi plażami
w Holandii. Dla chętnych obiadokolacja nad morzem. Powrót do hotelu i nocleg.
4 DZIEŃ Wczesne śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Amsterdamu. Po drodze - wizyta na farmie serowej i u
producenta tradycyjnych holenderskich chodaków. Następnie przejazd do Zaanse Schans spacer po skansenie wiatraków. Po
zwiedzeniu skansenu przejazd do centrum do Amsterdamu. 9 Godz. –pobyt-zwiedzanie miasta. Wizyta w szlifierni diamentów, i w
Heneken Experience, rejs po kanałach Amsterdamu, spacer na plac Dam przez targ kwiatowy na kanale Singel, Plac Mennicy i
wiecznie gwarną ulicę Kalverstraat. Czas wolny na Dam - najbardziej znanym amsterdamskim placu z Pałacem Królewskim,
Nowym Kościołem i Pomnikiem Narodowym. Obiadokolacja. Spacer po Dzielnicy Czerwonych Latarni Wyjazd do Polski. Przejazd
nocny
5 DZIEŃ: Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 10:00 -11:00.
ŚWIADCZENIA:

Transport autokarem zachodnim (video, barek)

3 noclegi w Holandii. Hotele***, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami.

3 śniadania (bufet), 1 obiadokolacja w Amsterdamie po zwiedzaniu

Wizyta w Szlifierni Diamentów w Amsterdamie

Opieka pilota, przewodnika

Ubezpieczenie: KL, NNW -SIGNAL IDUNA

TERMINY: 28.04-02.05.2018·CENA: 1150 zł + 25 Euro
Kwota w Euro: taksa klimatyczna, parkingi, koszty dewizowe - przeliczana po kursie NBP sprzedaż Tab.3 w dniu wpłaty.
UWAGI
1.
1.
2.
3.
4.
5.
D

Bilety do zwiedzanych dodatkowo obiektów muzealnych uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Koszt wstępów wg programu ok. 70 Euro. Zbierane w autokarze przez pilota.
Program zwiedzania może ulec zmianie. Zwiedzanie części punktów programu odbywa się z zewnątrz.
Pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach. W trakcie programu planowany czas na spożycie posiłku.
Koszt dodatkowego ciepłego posiłku w Holandii ok. 17-18 Euro (bez napoi)
Przy zamówieniu grupowym min 40 os. termin dowolny do ustalenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wpłaty i zapisy w sekretariacie KZ NSZZ „Solidarność” ul. Gdańska 13 (bud. G-10) p.208 w godz. 8.00 – 14.00; nr telefonu 320-26-93.
Opłata manipulacyjna: członkowie związku – 2 zł, pozostałe osoby – 10 zł.
Wrocław, marzec 2018

Wiceprzewodnicząca
KZ NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
Jadwiga Szymonik

