AMΣΤΕΡΝΤΑΜ Like a Local
Χριστούγεννα

Mini Groups – Tailor Made εμπειρία – Κρυφές Γωνιές
Με πτήσεις Transavia Airlines & Aegean Airlines από Θεσσαλονίκη

Σαββάτο 22/12 – Τετάρτη 26/12 5 ημέρες
Εγγυημένες θέσεις – 100% Εγγυημένη Αναχώρηση

με 655 € / άτομο (συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων 160 € )

Highlights του ταξιδιού:









Ο ιδανικότερος συνδυασμός πτήσεων για 5 ΓΕΜΑΤΕΣ ημέρες στον προορισμό
Μικρό σε μέγεθος group (20 άτομα)
Μακριά από άγχος, ταλαιπωρία και άσκοπες καθυστερήσεις που υπάρχουν στα μεγάλα groups.
Υπηρεσία Insider
.
Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και περιηγήσεις χωρίς βιασύνη και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Ξενάγηση του Άμστερνταμ και απογευματινή περιπατητική ξενάγηση
Eπίσκεψη στο Royal Coster Diamonds
Εκδρομή στο Ψαροχώρι Volendam και στους μύλους του Zaanse Schans

Mini Sized Groups (Μικρού μεγέθους group):
Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. To εορταστικά group μας στο Άμστερνταμ, θα αποτελείτε από
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την προσωπική εξυπηρέτηση του
ταξιδιώτη. Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα,
γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες του Ιnsider
και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι.
Έλατε κι εσείς στην παρέα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Insider Highlight:
Στο ταξίδι σας, σας παρέχουμε υποστήριξη με τον
Ιnsider , έτσι ώστε να έχεις κάποιον να σου δώσει όλες τις
απαντήσεις που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Μη περιμένεις στη reception του ξενοδοχείου για να
πάρεις πληροφορίες και δεν χρειάζεται πλέον να ρωτάς τον σερβιτόρο στο πρωινό σου, για ότι αφορά το ταξίδι σου.
Απλά μίλα με τον
Ιnsider σου οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις. Επιπλέον ο
Ιnsider θα μοιραστεί μαζί
σου όλες τις γνώσεις του πάνω στον προορισμό για να σου δώσει τη δυνατότητα να ζήσεις ένα ξέγνοιαστο ταξίδι,
μακριά από άγχη και ταλαιπωρία. Επίσης θα σας ξεναγήσει σε όλα τα σημεία που προβλέπει το πρόγραμμα και θα
σιγουρευτεί πως το μικρό σε μέγεθος group έχει γίνει μια ‘’παρέα’’ και απολαμβάνει τις μοναδικές ομορφιές της πόλης.

Τιμές συμμετοχής κατά άτομο & Παροχές
Aναχώρηση

22/12
5 ημέρες

Ξενοδοχείο

XO Blue
Tower
Amsterdam
4*

Διατροφή

Special
Price έως
30/09

Special
Price έως
30/11

Kανονική
τιμή από
01/12

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μον.

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Transavia &
Aegean Airlines
Πρωινό

655 €

695 €

745 €

495 €

190 €

Θεσ/νίκη - Άμστερνταμ
ΗV 5808 10.30-12.40
Άμστερνταμ - Αθήνα
Α3 627 17.00-21.10
Αθήνα – Θεσ/νίκη
Α3 7136 23.00-23.55

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (160 €)
Περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
 Μία αποσκευή 20kg κατά άτομο και μία χειραποσκευή 8 kg κατά άτομο.
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
 Διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο XO BLUE TOWER 4*
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
 Πανοραμική ξενάγηση του Άμστερνταμ από τον INSIDER.
 Επίσκεψη στο Royal Coster Diamonds.
 Εκδρομή στο ψαροχώρι Volendam και στους μύλους του Zaanse Schans στα περίχωρα του Άμστερνταμ.
 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου αναφέρεται στο παρακάτω πρόγραμμα.
 Συνοδεία του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις από τον
Insider, ο οποίος θα βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης
 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται :
 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους κτλ.
 Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο.
 Κρουαζιέρα στα κανάλια του Άμστερνταμ 14 € το άτομο.
 Προαιρετική εκδρομή στο Ρότερνταμ , το Ντέλφτ και τη Χάγη 70 € το άτομο.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
 Εισιτήρια τοπικών μέσων μεταφοράς για όπου απαιτείται από το πρόγραμμα (τραμ)

Το ξενοδοχείο : ΧΟ ΒLUE TOWER 4*
https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-blue-tower-amsterdam/

Στη δυτική πλευρά του Άμστερνταμ, το XO Hotels Blue Tower
προσφέρει κλιματιζόμενα δωμάτια με δωρεάν Wi-Fi και
καλωδιακή τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Επιπλέον, παρέχει
υπηρεσία ενοικίασης ποδηλάτων, ενώ απέχει μόλις 250μ. από
τη στάση Bos en Lommerplein των λεωφορείων και των τραμ,
απ' όπου μπορείτε να πάρετε το τραμ για το κέντρο της
πόλης. Όλα τα δωμάτια στο XO Hotels Blue Tower
ανακαινίστηκαν τον Μάρτιο του 2017 και περιλαμβάνουν
επιφάνεια εργασίας και μηχανή Nespresso. Το εστιατόριο
Saffron σερβίρει σύγχρονη κινέζικη κουζίνα με γαλλικές
επιρροές. Πρόκειται για ένα κομψό εστιατόριο με σκοτεινή
διακόσμηση που χαρακτηρίζεται από ξύλινο δάπεδο,
ανατολίτικες πινελιές και άνετα καθίσματα.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού
1η ημέρα : Πτήση για Άμστερνταμ (Ξενάγηση πόλης) – Απογευματινή βόλτα στις ‘’κρυφές’’ γωνιές του
Ιστορικού κέντρου του Άμστερνταμ – Κρουαζιέρα στα Κανάλια του Άμστερνταμ
Συγκέντρωση στo αεροδρόμιο και απευθείας πτήση με την Transavia για το πανέμορφο Άμστερνταμ, τη "Βενετία του
Βορρά". Άφιξη και ξενάγηση στην πόλη, που είναι κτισμένη στις εκβολές του ποταμού Άμστελ και περιβάλλεται από δεκάδες
κανάλια, γέφυρες και μεσαιωνικές κατοικίες. Ο παραδοσιακός "Μύλος του Rembrandt" στις όχθες του ποταμού Άμστελ, το
εντυπωσιακό Στάδιο Αρένα, η Heineken, η πανύψηλη Δυτική Εκκλησία, το μοναδικό παλάτι του Βασιλιά, ο κεντρικός
σιδηροδρομικός σταθμός είναι μερικά από τα πολλά αξιοθέατα μιας πόλης που "επιπλέει" στη θάλασσα. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Τό απόγευμα θα απολαύσουμε έναν περίπατο (με τα τοπικά μέσα μεταφοράς) στα στενά
σοκάκια της περίφημης συνοικίας "Tα Κόκκινα Φανάρια" και στην περιοχή γύρω από την Πλατεία Dam, παρέα με τον
Insider. Στη συνέχεια και για όσους το επιθυμούν προαιρετικά θα ακολουθήσει μια πολύ όμορφη κρουαζιέρα στα Κανάλια
της πόλης του Άμστερνταμ.

2η ημέρα : Επίσκεψη στα Royal Coster Diamonds – Rijksmuseum, Van Gogh Museum –
Απογευματινή εκδρομή στο ψαροχώρι Voledam και στους Μύλους του Zaanse Schans
Mετά το πρωινό μας θα επισκεφτούμε (με τα τοπικά μέσα μεταφοράς) τα περίφημα Royal Coster Diamonds με την ιστορία
175 ετών στη χειροποίητη επεξεργασία διαμαντιών, όπου θα δούμε τη διαδικασία κοπής των διαμαντιών. Στη συνέχεια θα
έχουμε ελεύθερο χρόνο για επίσκεψη σε κάποια μουσεία της πόλης. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα φημισμένα
μουσεία Βαν Γκογκ (Van Gogh), με τη μεγαλύτερη συλλογή πινάκων του Ολλανδού ζωγράφου Βαν Γκογκ, αλλά και άλλων
σύγχρονών του καλλιτεχνών, καθώς και Rijks (Ρικσμουζέουμ) - το καλύτερο μουσείο του Άμστερνταμ και ένα από τα
καλύτερα του κόσμου, στο οποίο εκτίθενται ως επί το πλείστον φημισμένοι πίνακες του ολλανδικού χρυσού αιώνα, όπως των
Ρεμπράντ, Βερμεέρ, Φρανς Χαλς και άλλων μεγάλων ζωγράφων. To απόγευμα θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στα
παραδοσιακά χωριά Zaanse Schans με τους θρυλικούς ανεμόμυλους, όπως και στο γραφικό λιμανάκι του Volendam.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα : Ελεύθερη ημέρα στη διάθεση σας στο Άμστερνταμ
H ημέρα είναι στη διάθεση σας να την εκμεταλλευθείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το
μουσείο Ons’ Lieve Heer op Solder, ένα υπέροχο σπίτι του 17ου αιώνα που βρίσκεται στην συνοικία των κόκκινων φαναριών
όπου στους τελευταίους του ορόφους βρίσκεται μια σπάνια τέλεια διατηρημένη κρυφή καθολική εκκλησία. Μια ακόμη
επιλογή αποτελεί το Heineken experience για να ανακαλύψετε με τον πιο μοντέρνο και ιδιαίτερο τρόπο τα μυστικά της
διάσημης αυτής τοπικής μπύρας.

4η ημέρα : Grand Holland Tour ( Ρότερνταμ, Ντέλφτ, Χάγη)
Πρωινό και ελεύθερη ημέρα στη διάθεση σας. Για όσους το επιθυμούν προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή
μας για το Ρότερνταμ, το Ντέλφτ και τη Χάγη. Αναχώρηση για το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Ευρώπης και το δεύτερο
παγκοσμίως, το Ρότερνταμ. Θα θαυμάσουμε τους τεράστιους ουρανοξύστες, τα μοντέρνα και ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας
οικοδομήματα και τις εντυπωσιακές γέφυρες Willem και Erasmus. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τη μεσαιωνική πόλη
Ντελφτ, που αποτελεί την πρώτη πρωτεύουσα του Ολλανδικού κράτους, μια πόλη με πανέμορφο ιστορικό κέντρο και
μεγαλόπρεπους βασιλικούς ναούς. Σε μικρή απόσταση βρίσκεται η Χάγη, έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου και του
Ολλανδικού Κοινοβουλίου, με το περίφημο "Παλάτι της Ειρήνης" και κτίρια μοναδικής αξίας, που στεγάζουν Υπουργεία και
Πρεσβείες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα : Ελεύθερος χρόνος – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και τελευταίες στιγμές στο Άμστερνταμ για τις τελευταίες βόλτες και αγορές. Περίπου στις 15.00 θα βρισκόμαστε για
το check-in στο αεροδρόμιο και θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας για τη Θεσσαλονίκη, μέσω Αθηνών με την
Aegean Airlines.
*Σημείωση : Η σειρά εκτέλεσης του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του.

