AMSTERDAM
Avió
4 dies – MP

Avió

1r dia: VOLEM A AMSTERDAM
Presentació a l’aeroport del Prat per agafar l’avió cap a Amsterdam. Amb autocar trasllat a l'alberg. Temps
per tenir el primer contacte amb la ciutat, ens podem acostar fins a la Plaça Dam, Palau Reial,..... i fer un
tomb pel centre. Sopar a l'alberg i allotjament.
2n dia: AMSTERDAM – RIJKSMUSEUM – MERCAT DE FLORS VONDELPARK – PASSEIG PELS CANALS
Esmorzar a l'alberg. A primera hora del matí visitarem el Rijksmuseum
(Museu Nacional de pintura), on trobem la millor col·lecció de pintura
holandesa (Rembrandt “Ronda de Noche”, Vermeer,.......), seguidament el
famós mercat flotant de flors i el Behinhof, un antic pati on hi havia unes
cases on vivien les “Begines” dones solteres o vídues que es dedicaven a
ensenyar a les dones les tasques diàries (cosir, cuinar...), es un oasis de
tranquil·litat al mig de la ciutat. Dinar lliure. La tarda la podem destinar a fer un passeig pels canals en
barca, o anar al mercat més gran d'Amsterdam, l'Albert Cuyp Market. Sopar i allotjament
3r dia: VAN GOGH – CASA D’ANNE FRANK
Esmorzar. Aquest matí el podem dedicar a entrar al museu d'un dels més famosos artistes holandesos:
Van Gogh on trobem la millor exposició d’aquest pintor. Dinar lliure, a la tarda podem visitar la Casa de
Anne Frank, on es va amagar la seva família durant la ocupació Alemanya, un dels punts mes visitats de
la ciutat,. Sopar i allotjament,
4rt dia: AMSTERDAM – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar i temps per acabar de fer l'equipatge o realitzar alguna activitat curta com visitar el mercat de les
puces, el parc de Vondelpark, i fer una passejada amb les ja mítiques bicicletes... Ben dinat (no inclòs)
trasllat a l'aeroport per agafar l'avió de retorn. Arribada a l’aeroport de Barcelona.
. Supl,. Temp. Alta 15-20€/alumne, mes suplement tarifa aérea

Des de 415€

El nostre preu inclou:

• Vol d'anada i retorn Barcelona <-> Amsterdam amb taxes i 1
maleta per facturar • Trasllats amb autocar aeroport <-> hotel •
Estada de 3 nits a l’alberg de Amsterdam amb sopar i esmorzar •
Tràmits de reserva als museus a visitar (cost de l'entrada a càrrec dels
alumnes) • Assegurança mèdica de viatge i de responsabilitat civil • 1
gratuïtat per professor cada 12 alumnes • Butlletes pro-viatge fi
de curs • Material tècnic pels professors • IVA

Sol·licitar pressupost
ON LINE

Mitja pensió
Des de 20 alumnes

Consulti’ns la seva opció, li farem
el pressupost a mida.
Tel 933 100 333 – Fax 933 100 926
info@termetours.com

