Ηράκλειο Άμστερνταμ

Ηράκλειο Άμστερνταμ

Αναχωρήσεις:25/11, 02/12, 09/12, 16/12

ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ZAANSE SCHANS - VOLENDAM

4 ΜΕΡΕΣ ΑΕΡ/ΚΩΣ

1η Μέρα : ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΘΗΝΑ - ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Πτήση για το Άμστερνταμ. Άφιξη , μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση .
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2η Μέρα : ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ
Μετά το πρωινό ,συνάντηση με τον ξεναγό μας και αναχωρούμε για την περιήγηση της
πόλης του Άμστερνταμ. Ο παραδοσιακός ‘Μύλος του Rembrandt’ στις όχθες του ποταμού
Amstel, το εντυπωσιακό ‘Στάδιο Αρένα’, η ‘Heineken’, το επιβλητικό μουσείο ‘Rijks’ η
πανύψηλη ‘Δυτική Εκκλησία’, το μοναδικό Παλάτι του Βασιλιά, ο πλωτός Κεντρικός
Σταθμός, είναι μερικά από τα πολλά στοιχεία μιας πόλης που επιπλέει στη
θάλασσα.Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
3η Μέρα: ZAANSE SCHANS - VOLENDAM
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την εκδρομή μας στα παραδοσιακά χωριά Zaanse
Schans με τους θρυλικούς ανεμόμυλους και Volendam, με βόλτα στα στενά σοκάκια του
ομώνυμου νησιού, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam.Επίσκεψη σε τοπικό,
παραδοσιακό τυροκομείο, όπου θα μάθουμε για τον τρόπο κατασκευής τους και θα τα
δοκιμάσουμε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η Μέρα: ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ - ΑΘΗΝΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ελεύθερη μέρα, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση προς Ηράκλειο.

Αναχωρήσεις

2 κλινο

1 κλινο

Παιδικό

25/11

519

689

479

02/12

549

689

509

09/12

489

629

439

16/12

499

649

459

ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ :
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-

Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ μέσω Αθήνας .
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ .
3 διαν/σεις σε ξενοδοχείο 4* BW Blue Square η παρόμοιο με πρωινό .
Ξενάγηση πόλης από Ελληνόφωνo ξεναγό
Εκδρομή στα ψαροχώρια Zaanse Schans & Volendam .
Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης tour operator

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :

-

Οι φόροι των αεροδρομίων ( 150 Ε )
Τα προαιρετικά
Οι είσοδοι στα μουσεία .
Κόστος αποσκευής

1. Η σειρά των ξεναγήσεων δύναται να αλλάξει
2. Το 5 θήμερο πρόγραμμα έχει 1 επιλέον ελεύθερη ημέρα.
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