HOLANDA
Avió
5 dies – MP

Avió

1r dia: PUNT D'ORIGEN – AMSTERDAM
Presentació a l’aeroport, per agafar el vol que ens portarà a Amsterdam. Trasllat a l’alberg. El què ens resta de
matí el podem dedicar a visitar la casa d’Anna Frank. Dinar lliure. A la tarda visitarem el centre de la ciutat: la
Plaça Dam, Damrak, barri vermell, Zeedijk (barri xinès), Nieuwmarkt.. Sopar i allotjament.
2n dia: AMSTERDAM – ZAANSE SCHANS – VOLENDAM – MARKEN – AMSTERDAM
Esmorzar. Sortida cap a Zaanse Schans, un museu a l’aire lliure amb 40 cases i 5 molins
i amb una fàbrica d'esclops i granges de formatges. A continuació visitarem la regió de
Zuiderzee, on trobem l'antic poble de pescadors “Volendam”. Dinar lliure. Ben dinat ens
traslladarem a l’illa de Marken, envoltada d’un dic, població protestant, retorn a
Amsterdam. Sopar i allotjament.
3r dia: AMSTERDAM - VAN GOGH / RIJKSMUSEUM – VONDELPARK
Esmorzar. Al matí podem visitar el museu Van Gogh i/o el Rijksmuseum, on hi ha un ampli ventall de pintures
holandeses (Rembrandt, Vermeer, .....) a dintre d’un palau espectacular. Dinar lliure, A la tarda podem anar fins
al Albert Cuyp Markt, el mercat més gran de la ciutat. el famos park de Vondelpark, la zona turística de
Leiseplein, l’Spui o Rembradtplein. Sopar, allotjament.
4t dia: CASA ANNE FRANK - MERCAT FLORS – PASSEIG PELS CANALS
Esmorzar. Podem visitar la Casa de Anne Frank i 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 obres de caritat. Dinar lliure. A la tarda
podem completar la visita de la ciutat, fer un passeig pels canals, darreres
compres,..., sopar i allotjament.
5è dia: AMSTERDAM – ROTTERDAM – LA HAYA - PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Sortida cap a Rotterdam, totalment enderrocada a la 2ona Guerra
Mundial, trobem una ciutat moderna amb edificis tant peculiars com les cases
cúbiques, el Euromast (torre de més de 185m d'alçada), Dinar lliure. A la tarda visitem La Haya, seu del govern
dels Pais. Podem fer la visita al centre de la ciutat, parcs, jardins i palaus o visitar el Madurodam, una recreació
d'Holanda en Miniatura. A l'hora convinguda trasllat a l'aeroport de Schiphol per embarcar al vol de retorn.

ALUMNES
41-50
31-40
20-30

PROF.
4
3
2

€/alumne
475
475
490

Des de 475 €
Mitja pensió

. Supl, Temp. Alta 20-40 €/alumne , + supl, tarifes aèries

El nostre preu inclou:
• Vol d'anada i retorn aAmsterdam amb taxes i 1 maleta per
facturar • Trasllats amb autocar aeroport <-> alberg i per les
excursions especificades • Estada de 4 nits al alberg de
Amsterdam amb sopar i esmorzar • Tràmits de reserva dels
museus a visitar (cost de l'entrada va a càrrec dels alumnes) •
Assegurança mèdica de viatge • 2-4 gratuïtats pels
professors • Butlletes pro-viatge fi de curs • IVA

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

Sol·licitar pressupost
ON LINE

