HOLANDA
FLORACIÓ DE LES TULIPES
6 DÍES / 5 NITS

VIATGE DEL 03 – 08 MAIG 2018

INTRODUCCIÓ
Maig és el mes perfecte per veure les tulipes en tot el seu esplendor. Des de
mitjans d’abril fins a mitjans de maig es poden apreciar, tant en estat natural,
com en jardins, aquestes precioses flors. Però Holanda no només es això. La
ciutat d’Àmsterdam, plena de Canals, mercats i amb una de les places més
antigues i famoses d’Europa, així com els poblets de Volendam i Marken, que
ens rebran amb els seus majestuosos molins, i l’antiga i preciosa ciutat de
Utrecht, formen part d’un patrimoni únic que fa dels Països Baixos un dels
destins més populars del món.

Dia 1.- Barcelona – Amsterdam.
Trobada a l' Aeroport de Barcelona (Dues
hores abans de l'embarcament). Tramitació

d’embarcament i sortida prevista a les 10:30.
Arribada a l’aeroport d’Amsterdam, i trobada
amb la guia local a la sala d’arribades de
l’aeroport. Trasllat en autocar i DINAR. A la
tarda, trasllat al hotel i distribució de les
habitacions. A l’hora convinguda, realitzarem
una visita Panoràmica amb la guia local d’Àmsterdam. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.

Dia 2.- Amsterdam.

Esmorzar buffet a l’hotel. Posteriorment, trobada amb la guia i l’autocar. Sortida per a la visita
d’Àmsterdam. Visitarem la ciutat, capital dels Països Baixos. Famosa per la seva extensa xarxa de
Canals, les seves altes i estretes cases, el seu port i els seus museus. Els llocs més coneguts que
podrem veure són la Plaça Dam, amb el Palau Reial i la Església Nova, la Plaça de la Moneda, el
Mercat de les Flors i el Rolin. Posteriorment realitzarem un creuer pels Canals de la ciutat, una
aventura que ens portarà per els seus 1000 ponts i 100 canals. És la millor manera de veure les
mansions dels patricis i les bodegues construïdes en els segles XVII i XVIII. Esmorzar a
restaurant. A la tarda realitzarem la visita al Museu Van Gogh, amb una col·lecció de més de 200
obres i 600 dibuixos de Vincent Van Gogh. A l’ala nova s’ofereixen
interessants exposicions temporals, i a l’edifici de la col·lecció
permanent el visitant tindrà la possibilitat de seguir coneixent la vida de
l’artista, des de les obres fosques del principi de la seva carrera fins als
tons clars que predominaven en els seus últims anys de la seva vida.
Finalitzada la visita, seguirem visitant Amsterdam. A l’hora concertada,
retorn a l’hotel. Sopar i Allotjament.

Dia 3.- Amsterdam – Zaandijk – Zaandam – Parc Floral de Keukenhof.
Esmorzar buffet a l’hotel. Trobada amb la guia local i sortida fins a Zaandijk. Visita d’aquesta
població, un dels llocs més característics de la provincia. El poble encara conserva una bona
quantitat de precioses cases de fusta del segle XVIII i de principis del XIX amb les seves façanes
ornamentades, vàries de les quals compten amb la categoria de monument nacional. A la nostra
visita podrem veure el molí de De Blake Dood, un dels més bonics molins de fusta , dels més antics
del país, ja que va ser construït al 1656. Finalitzada la visita ens dirigirem a Zaandam, una ciutat
perfecte per a ser visitada. Una cosa que crida l’atenció es que
encara conserva un gran número de cases del segle XVIII, així
com algunes esglésies que gaudeixen d’una arquitectura
monumental, com per exemple una església del segle XVII d’estil
neogòtic, l’església catòlica de Sint-Bonifatiuskerk, la qual data de
1899, o la Oudkatholieke Kerk. A la ciutat trobarem varies
botigues de formatges, esclops i tot tipus de records, la majoria
decorats tradicionalment. Visitarem una botiga de formatges i un
taller d’esclops. Seguirem cap a Keukenhoff. Dinar en un
restaurant. A la tarda visita del parc primaveral més bonic del
món. Aquest parc floral té 32 hectàrees plenes de tulipes, jacints i narcisos, amb moltes altres flors
de bulb en plena floració. És un lloc on la primavera viu una espectacular explosió de colors.
Finalitzada la visita, retornarem al nostre hotel. Sopar i allotjament.
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Dia 4.- Amsterdam – Gran dic – Marken – Volendam

Esmorzar buffet a l’hotel. Trobada amb el guia local i el xofer i sortida cap al gran Dic. Visita al
Dam o Gran Dic, una carretera construïda entre 1927 1933 entre les províncies de l’Holanda
Septentrional amb una longitud de 32 kilòmetres. Forma part de les obres importants realitzades a
l’antic Mar del Sud amb la fi de protegir Holanda contra les inundacions, deixant entrar aigua salada
del mar que es converteix en aigua dolça en el Llac Ijssel. Visita de la península de Marken. Separat
del continent per un temporal, Marken va quedar aïllada fins 1957, quan es va construir un dic de
2,5 kilòmetres. Ha mantingut la comunitat protestant i la seva gent segueix vivint en cases amb
colors vius, construïdes sobre pals per resistir
millor la força de les onades. La població segueix
vestint-se amb les seves rendes de roba
tradicionals. Arribada a Volendam. Dinar a
restaurant. Visita del poble de Volendam a peu,
famós per la seva bellesa de les seves robes
folklòriques. Els esclops que porten els seus
habitants son un recurs dels segles anteriors, quan
Holanda principalment vivia de la pesca i
l’agricultura. Les seves cases a l’antic port no han
canviat. Les seves especialitats culinàries son
l’arengada crua i l’anguila fumada. Visita d’una
granja típica d’Holanda on encara es fabrica el formatge de forma tradicional. Es pot degustar el
deliciós formatge Edam i Gouda acabat de fer. Finalitzada la visita, retorn al nostre hotel. Sopar i
allotjament.

Dia 5.- Amsterdam – Utrecht
Esmorzar buffet a l’hotel. Trobada amb el guia local i el xofer. Sortida cap a Utrecht. Arribada i
visita de la capital catòlica dels Països Baixos, situada
a la vora del antic riu Rin. La ciutat ha mantingut
l’ambient dels seus antics carrers al costat dels canals
del segle XIII. Utrecht té l’arquebisbat més antic dels
Països Baixos i ja era ciutat en la època dels romans.
La Torre Dom, té més de 600 anys i s’eleva 112
metres per sobre de la Catedral. Retorn a Amsterdam i
dinar en un restaurant. A la tarda, visita de la
Heineken Experience. Posteriorment trasllat al centre
de la ciutat i temps lliure per visitar a peu amb l’acompanyant de Viatges Mirallum pel barri roig. A
l’hora concertada, tornarem a l’hotel. Sopar i allotjament.

Dia 6.- Amsterdam – Eye Film Museum – Barcelona.
Esmorzar buffet a l’hotel. Trobada amb la guia local. Aquest matí el dedicarem a visitar l’Eye
Film Museum, museu de la cinematografia d’Àmsterdam. La col·lecció
de pel·lícules del museu té fama internacional, i avarca tota la història
del cinema, des de les primeres pel·lícules mudes fins les últimes
produccions digitals actuals. Les pel·lícules holandeses també tenen un
espai en aquesta col·lecció. El museu està en un espectacular edifici de
nova construcció junt a la ribera del riu. Posteriorment ens traslladarem
a un restaurant per dinar. A la tarda, trasllat a l’aeroport i retorn a Barcelona en avió de línia
regular. FI DELS NOSTRES SERVEIS
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HORARIS D’AVIÓ I DATA PREVISTA
03/05/2018 – BARCELONA – 10:30 H. – ARRIBADA A AMSTERDAM A LES 12:55 H.
08/05/2018 – AMSTERDAM – 18:40 H. – LLEGADA A BARCELONA A LES 21:00 H.

PREUS
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE: 1.120 €
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ INDIVIDUAL 1.385 €
Preus calculats per grups mínim: 35 places.
Club Tahula te reservades 10 places.

INCLOU:
Avió línia regular Barcelona/Amsterdam/Barcelona.
Taxes aèries, (les taxes aèries poden variar fins el moment de la emissió dels bitllets).
Mitja Pensió en hotel tres estrelles.
Dinars a restaurants.
Begudes en els dinars (Aigua en ampolla, vi i Café).
Begudes en els sopars (Aigua en ampolla i vi).
Autocar des de la població d’origen fins a l’aeroport de Barcelona (anada i tornada).
Autocar trasllats aeroport-hotel-aeroport.
Autocar durant tot el viatge per Holanda.
Guia acompanyant durant tot el viatge des de Barcelona.
Guia local des de l’arribada a l’aeroport fins al final del viatge.
Assegurança turística i d’anul·lació justificada (Valorada en 50 €).
ENTRADES
Creuer pels canals.
Museu Van Gogh.
Zaandam, fàbrica de Formatges i esclops.
Keukenhof, Parc Floral.
Granja Tradicional de Formatges.
Heineken Experience i Rijksmuseum.
Entrada al Eye Film Museum.
NO INCLÒS:
Servei maleters, demanar suplement.
Serveis addicionals, bugaderia, telèfon, etc.
Propines xofer i guia (18€).
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DOCUMENTACIÓ I INSCRIPCIONS
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER VIATJAR A HOLANDA:
- D. N. I. amb vigència
PER A REALITZAR LA RESERVA
1- PRIMER PAGAMENT DE 200 €
AL RESERVAR PLAÇA I ABANS DEL 28 DE DESEMBRE 2017
2- SEGON PAGAMENT DE 300 € - ABANS DEL 02 DE FEBRER 2018
3- RESTA DEL VIATGE - ABANS DEL 02 DE ABRIL 2018

CaixaBank: IBAN - ES37 2100 1067 3602 0009 5858
LA DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ NO GARANTITZA PLAÇA SI NO HI HA PAGA I SENYAL.

SORTIDA GARANTIDA AMB UN MÍNIM I UN MÀXIM DE 30 PLACES.

ORGANITZACIÓ, INFORMACIÓ I RESERVES
Sra. Mariluz – Referencia Club Tahula
TLFS. 93.245.10.20 - 692.39.45.29
E-MAIL: comercial1@viajesmirallum.com
www.viajesmirallum.com
www.viajeptg.com
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MOTEL ONE AMSTERDAM HOTEL * * *
Dirección: Europaboulevard 23, 1079 PC Amsterdam, Países Bajos
Teléfono: +31 20 820 4777
https://www.booking.com/hotel/nl/motel-one-amsterdam-rai.es.html
VALORACIÓN TOTAL BOOKING.COM: 8,9

El Motel One Amsterdam hotel, se encuentra en Ámsterdam, a 400 metros del centro de
convenciones RAI. El establecimiento tiene bar y recepción 24 horas. Todas las habitaciones
cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana y baño privado.
El Motel One Ámsterdam hotel, se encuentra a 2,1 km del Heineken Experience, a 2,2 km de la
plaza de los museos y a 9 km del aeropuerto de Schiphol, que es el más cercano.
Zuideramstel es una opción genial para los viajeros interesados en moverse en transporte público,
las compras y visitar el centro histórico. A las parejas les encanta la ubicación. Este alojamiento
también tiene muy buena puntuación por la mejor relación calidad-precio en Ámsterdam.
El Motel One Amsterdam hotel recibe clientes de Booking.com desde el 16 de jul de 2015.
Cadena hotelera: Motel One

848 opiniones
Excelente 55 %
Muy bueno 39 %
Normal
4%
Malo
1%
Pésimo
1%
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