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1. DEN
Odjezd od školy večer, noční přejezd přes SRN.

2. DEN
Ráno příjezd do Lucemburku, krátká procházka městem - katedrála 
Notre Dame s ostatky Jana Lucemburského, citadela sv. Ducha, velkové-
vodský palác, možná zastávka u památníku bitvy u Waterloo, přejezd do 
belgického hlavního města Bruselu a prohlídka jeho památek a zajíma-
vostí - náměstí Grand Place s cechovními domy, čůrající chlapeček Mane-
ken Pis, katedrála sv.Guduly, Královský palác, dle času známé Atomium. 
Dojezd na ubytování.

3. DEN
Dopolední krátká prohlídka nejkrásnějšího belgického města Bruggy - 
bazilika sv. Krve, náměstí Markt, nejstarší belgická radnice. Přejezd do 
Holandska na ubytování u Rotterdamu.

4. DEN
Čeká nás největší přístav v Evropě Rotterdam, nejen historické centrum 
při ústí Rýna do Severního moře, ale také projížďka lodí do místních 
doků. Možnost návštěvy největší květinové burzy na světě v Aalsmeru a 
květinového parku v Keukenhofu s 32 ha zahrad (vhodné pouze konec 
března - květen). Dojezd na ubytování v Amsterdamu.

5. DEN
Celodenní prohlídka nizozemské metropole Amsterodamu, procházka 
městem - náměstí Dam, Rembrandtův dům, Mincovní náměstí, květino-
vý trh a další, plavba po grachtech, možnost prohlídky Rijksmuseum - 
nejnavštěvovanějšího muzea v Nizozemsku, Vincent van Gogh Museum, 
brusírny diamantů nebo Anne Frank House, noční přejezd do ČR.

6. DEN
Návrat ke škole v dopoledních hodinách, možná zastávka ve Frankfurtu 
nad Mohanem či Norimberku.

Budeme obdivovat delftskou fajáns i flanderskou krajku, poznáme 

kraj holandských a vlámských mistrů. Přestože státy Beneluxu bez-

pochyby patří k moderní Evropě, nechybí tu malá městečka s kou-

zelnými zákoutími, kde se zdánlivě zastavil čas.
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