
Tulipánok, íriszek, jácintok 
Tavaszi séták holland tájakon: botanika, néprajz, festészet 

Az 5 napos ismeretterjesztő tanulmányút a "virágos" Németalföld szellemében talán 
legszabad(os)abb, természeti szépségekben és kulturális értékekben különlegesen gazdag 
központját mutatja be. Az Amstel és az Ij torkolatánál, a tenger szintje alatt elterülő, gátakkal 
védett, régi-új kereskedőváros, festők ecsetjére kívánkozó csatornáival és hídjaival, cölöpökre 
épült, "dülöngélő", színes kő- és téglaházaival, pompás katedrálisaival és múzeumaival Európa 
legizgalmasabb színtereinek egyike. A program résztvevői megismerkednek a hagyományos 
németalföldi kézművesség híres jelképeivel - a szélmalmoktól a fapapucskészítő-műhelyeken át a 
sajtpiacokig, s kirándulnak a Keukenhof parkba, Európa legnagyobb virágoskertjébe is. 

Utazás: nemzetközi utazásra felkészített luxusautóbusszal (klíma, videó, büfé, WC) 
Szállás: 3 éjszaka Formule 1 vagy Etap szállodákban (szobánként 2 fő elhelyezésével), Köln és 
Amszterdam környékén, 1 éjszaka az autóbuszon 
 
Program  
 
1. nap, szerda 
05 00 Indulás Budapestről - utazás Ausztrián és Németországon át 
20 00 Érkezés Köln környékére, a szállás elfoglalása 

2. nap, csütörtök 
07 00-08 00 Reggeli, majd továbbutazás Hollandiába 
12 00 Érkezés Amszterdamba. Autóbuszos városnézés  
Séta a Dam tér környékén: Centraal Station, Nieuwe Kerk, Koninklijk Paleis, Begijnhof, majd a Herengracht 
mentén 
19 00 Vacsora 
21 00 A szállás elfoglalása 

3. nap, péntek 
07 30-08 30 Reggeli 
délelőtt Alkmaar: a történelmi városközpont és a Waggebouw körüli híres sajtpiac megtekintése. 
Kirándulás a Bloembollenstgreekre. A világ egyik legszebb virágoskertje: Keukenhof és legnagyobb 
virágaukciójának helyszíne: Aalsmer 
délután Amszterdam: a holland művészeti gyűjtemény megtekintése a Rijksmuseumban. Séta az Oude 
Zijde városrészben: Oude Kerk, Wag, Nieuwmarkt, Vöröslámpás negyed 
20 00 Vacsora. Esti séta a Grachtengordelen, a hangulatos Jordaan-negyedben 
23 00 A szállás elfoglalása 
 
4. nap, szombat 
07 30-08 30 Reggeli 
délelőtt Zaanse Schans múzeumfalu: kézművesműhelyek (fapapucs- és sajtkészítés), működő szélmalmok 
délután Amszterdam: Van Gogh Múzeumban; szabad program 
20 00 Indulás Budapestre. Utazás Németországon és Ausztrián át 
 
5. nap, vasárnap 
~18 00 Érkezés Budapestre 
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