
 

 

 

 
ЕКСКУРСІЙНИЙ ТУР «Weekend в Амстердамі» 

 
Розміщення: Амстердам  
Тривалість туру: 4 дні / 3 ночі 
Заїзди: кожну п'ятницю 
 
 
1 ДЕНЬ / П’ЯТНИЦЯ 
Прибуття в Амстердам, зустріч в аеропорту, трансфер до готелю та розміщення в готелі. Вільний день.  
 
Рекомендуємо: Факультативна екскурсія за додаткову плату "Музею Ван Гога"  
Ми відвідаємо з Вами знаменитий музей Ван Гога. Крізь призму основних чотирьох періодів творчості художника подивимося 
на світ, живопис і самих себе!  
 
Розклад: щоп'ятниці 
Місце та час зустрічі: біля каси музею о 17:00 
Тривалість: 2 години 
Умови проведення: від 4 осіб, вартість - під запит, лише індивідуальні, запис заздалегідь. 

 
 
2 ДЕНЬ / СУБОТА 
Сніданок в готелі. 
 
09:00 Оглядова пішохідна екскурсія по Амстердаму, відвідування алмазної фабрики і круїз по каналах Амстердама, 
огляд основних історичних пам'яток столиці: Площа Дам, Бегинаж - один з найстаріших католицьких дворів Амстердама, пояс 
каналів 17-го століття, квітковий ринок і Музейна Площа. Амстердам місто каналів і діамантів! Ми відвідаємо з Вами 
королівський алмазний центр і помилуємося незвичайною огранюванням і виробами. Потім самостійна прогулянка на 
кораблику (з російскомовним аудіогідом) по відомих каналах «Золотого століття»! Перед Вами відкриється зовсім інша 
перспектива погляду на Амстердам. 
 
Початок: Dam square у білого Монумента о 09:00 
Тривалість: 4-5 годин 
Порядок проведення екскурсій: незмінний 

 
 
3 ДЕНЬ / НЕДІЛЯ 
Сніданок в готелі. Вільний день.  
 
Рекомендуємо. Факультативно за додаткову плату "Автобусна екскурсія млини і Волендам" 
Оглядова екскурсія по Заанському невеличкому селі Заансе Сханс, де ще в 16 столітті морські гези пручалися облозі іспанців. 
Тепер - це музей під відкритим небом, де зібрані старовинні дерев'яні будиночки, майстерні і млини знаменитого району річки 
Заан. Огляд музею дерев'яних черевиків - кломпов, відвідування сироварні, де демонструється спосіб приготування сиру. 
Можна спробувати різні сорти сиру. Прогулянка уздовж дерев'яних середньовічних будиночків і садків, при бажанні 
відвідування першого супермаркету або музею костюмів. 
Волендам - Оглядова екскурсія по риболовецької селі Волендам, розташованої на березі колишнього Південного моря. 
Помилуватися особливою пристрастю волендамцев оформляти свої вікна як виставкові вітрини. Тут ви можете зустріти 
жителів в традиційних голландських одязі і спробувати голландську рибну кухню, де найпопулярніший по праву, вважається 
копчений вугор. 
 
Розклад: щонеділі   
Початок: вул. Hobbemastraat 14 (поряд з Музейною Площею та трамвайною зупинкою знаходиться парковка для автобусів  
Місце зустрічі: перед будинком №14 о 14:00         
Тривалість: орієнтовно 5 годин   
Варість: під запит 

 
 
4 ДЕНЬ / ПОНЕДІЛОК 
Сніданок в готелі. Трансфер в аэропорт. Зворотній виліт в Україну. 
 
 
До вартості входить:  
 Авіапереліт Київ-Амстердам-Київ 
 Проживання в обраному готелі 3* або 4* (центр/не центр) 
 Харчування - сніданки 
 Трансфер аеропорт-готель-аеропорт 
 Екскурсія «Оглядова пішохідна екскурсія по Амстердаму» 
 Медичне страхування 


