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Wycieczka szkolna do Holandii (Rotterdam, Amsterdam, Efteling, Kinderdijk) - 5
dni
symbol oferty: SZK-HOL-AND-5DN

PROGRAM:
WYCIECZKA SZKOLNA DO HOLANDII – EFTELING- KINDERDIJK - ROTTERDAM – AMSTERDAM - 5 DNI:
Holandia, oficjalnie nazywana Niderlandami, to niezwykle kolorowy kraj kojarzony z wiatrakami, rowerami i
tulipanami. Holandia zachwyca wąskimi uliczkami, klimatycznymi kamieniczkami oraz licznymi kanałami, dzięki
którym nazywana jest Wenecją Północy. Niderlandy to nie tylko wielkie portowe miasta, ale przede wszystkim
tereny wiejskie z malowniczymi małymi domkami i drewnianymi wiatrakami, które były główną inspiracją
holenderskich artystów. Na uwagę zasługują przepiękne krajobrazy, specyficzny klimat, ciekawa kultura i oryginalna
kuchnia. Tylko tutaj możecie sprawdzić jak smakują frykadelki, najpopularniejszy specjał holenderskiej kuchni!

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Wyjazd z Polski w godzinach wieczornych, nocny przejazd przez Polskę, Niemcy do Holandii.
2 dzień
W godzinach rannych przyjazd do Efteling - największego parku rozrywki w Holandii, który nazywany jest
holenderskim Disneylandem. Znajdziemy tu wszystko to co powinien mieć park rozrywki z prawdziwego zdarzenia:
kolejki górskie, zamki strachów i karuzele dla młodszych dzieci.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Kinderdijk - niewielkiego miasta, słynącego z najpiękniejszych wiatraków holenderskich,
Na kompleks składa się 19 zabytkowych, drewnianych wiatraków usytuowanych wzdłuż kanału morskiego Hollands
Diep. Cały obszar Kinderdijk znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.
Przejazd do Rotterdamu, nazywanego portem z miastem. W krajobrazie miasta dominują gigantyczne magazyny,
statki i rafinerie naftowe. Rotterdam do dziś nosi tytuł największego portu tranzytowego na świecie.
Spacer po mieście: Ratusz - zabytek narodowy, który przetrwał bombardowanie podczas II wojny światowej; Market
Hall - jedna z najnowocześniejszych hal targowych w Europie tzw. "Róg Obfitości"; Erasmusburg - most wiszący o
charakterystycznym kształcie, jeden z kilku w Rotterdamie.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Amsterdamu. Na trasie wizyta na farmie serowarskiej i producenta
chodaków holenderskich. Przyjazd do Amsterdamu. Zwiedzanie rozpoczniemy od dzielnicy muzealnej i wizyty w
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wybranym muzeum: Rijksmuseum - największe muzeum w Holandii z dziełami malarstwa holenderskiego lub
Muzeum Van Gogha, Coster Diamonds, czyli szlifierni diamentów. Spacer w kierunku historycznego centrum miasta,
którego głównym punktem jest Plac Dam - symbol Amsterdamu. Na Placu Dam znajdują się najważniejsze zabytki
miasta: Nieuwe Kerk - 600-letni kościół, w którym odbywają się koronacje, ważne uroczystości królewskie i oficjalne
wydarzenia państwowe, dzisiaj kościół pełni też rolę jednej z najważniejszych hal wystawowych Holandii, Muzeum
Figur Woskowych Madame Taussaud, w którym można zobaczyć sławne osoby z całego świata,Pałac Królewski jeden z trzech pałaców, gdzie urzęduje para królewska. Ponadto przejdziemy pod Dom Rembrandta najcenniejszego malarza, rysownika i grafika holenderskiego. Odwiedzimy najbardziej znany targ kwiatowy na
kanale Singel pomiędzy placami Muntplein i Koningsplein, który jest jedynym pływającym targiem na świecie!
Zwiedzanie Amsterdamu zakończymy rejsem po kanałach. Na terenie miasta znajduje się ponad 160 kanałów, dzięki
którym Amsterdam nazywany jest Wenecją Północy.
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski.
5 dzień
Przyjazd do Polski w godzinach południowych.

CENA:
od 1019 PLN/os. przy grupie powyżej 55 uczestników
od 1069 PLN/os. przy grupie powyżej 45 uczestników
od 1339 PLN/os. przy grupie powyżej 30 uczestników
Ceny wycieczek skalkulowane są dla grup z Katowic i najbliższej okolicy.

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
przejazd autokarem LUX
2 noclegi
2 śniadania
2 obiadokolacje
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
gratis miejsca dla opiekunów (1/15 uczestników)
rezerwacje wstępów
wszystkie opłaty drogowe i parkingi

CENA NIE ZAWIERA:
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską i ewentualnych przewodników lokalnych.

ORIENTACYJNE CENY BILETÓW (luty 2022):
€22.00 Efteling - park rozrywki zniżka dla grup szkolnych, nie obowiązuje w weekendy i święta
€11.00 €5.50 Kinderdijk - wiatraki zniżka dla grupy, zwiedzanie z rejsem dodatkowo 5 €
€12.50 €9.00 Rotterdam - Euromast zniżka dla dzieci do 11 lat
€20.00 €0.00 Amsterdam- Rijkmuseum młodzież do 18 lat bezpłatnie
€18.00 €18.00 Amsterdam Rejs po kanałach
€6.00 €6.00 Amsterdam - przewodnik
€1.50 €1.50 Amsterdam - taxa turystyczna
DODATKOWO PROPONUJEMY
€6.00 €6.00 Zestaw słuchawkowy Tour Guide na cały wyjazd
€1.50 €1.50 Amsterdam - taxa turystyczna
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WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Możemy je dopasować do Państwa wskazówek, potrzeb,
zainteresowań, wieku uczniów, a także profilu nauczania (np. plastyczny, humanistyczny, techniczny). Poza
podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: programy integracyjne, animacje, spektakle teatralne,
dodatkowe posiłki, wyższy standard zakwaterowania, zwiedzanie z zestawem słuchawkowym tour guide.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy przyjechać na spotkanie do szkoły na
prezentację oferty oraz podpisanie umowy.
W wyjątkowych przypadkach związanych z terminem rezerwacji, warunkami atmosferycznymi lub innymi
zdarzeniami niezależnymi od organizatora program może ulec zmianie.
CENY WYCIECZEK kalkulowane są dla grup 55, 45 i 30 osobowych z Katowic i okolic z uwzględnieniem
bezpłatnych miejsc dla opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 opiekun na 15 uczestników). Na
życzenie dokonujemy przeliczenia ceny na wyjazdy z innych miast, dla mniejszej liczby uczestników lub większej
liczby opiekunów.
BILETY WSTĘPU Podane ceny biletów są orientacyjne i mogą ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index,
dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty
pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów. W wielu przypadkach zniżki dla grup szkolnych są udzielane po
okazaniu listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, pieczęć i podpis szkoły.) Na życzenie koszt wybranych
wstępów może być wkalkulowany do podstawowej ceny wycieczki.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków, na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN. Dodatkowo do krajów UE
zalecamy zabranie karty EKUZ czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie
odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub
dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE niezbędny będzie paszport ważny co
najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np. Białoruś , Rosja). Aktualne informacje
należy
sprawdzić
przed
wyjazdem
na
stronie
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą w podobnym przedziale wiekowym. O szczegóły prosimy pytać w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można jej dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dokonanie rezerwacji terminu
wycieczki nie stanowi zobowiązania i jest bezpłatne. Dajemy Państwu niezbędny czas do zorientowania się czy jest
odpowiednia liczba chętnych osób.
KONKURSY – Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nasze biuro konkursach na relacje ze szkolnych
wycieczek. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: jednodniowa wycieczka dla całej klasy w Beskidy oraz miejsce na
kolonii/obozie
młodzieżowym.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/konkursy
NAGRODY DLA SZKÓŁ – Nagradzamy Stałych Klientów! Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek
nasze
biuro
przekazuje
szkole
bezpłatnie
upominki.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/nagrody_dla_szkol
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