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1R DIA: BARCELONA – AMSTERDAM – MARKEN - VOLENDAM

Trobada i trasllat en bus ins a l’aeroport, on hem de ser dues hores 
abans de la sortida del vol. Un cop l’avió ens deixi a Amsterdam, tras-
llat a Marken, un poble típic de pescadors que es troba en una illa del 
mar interior Ijsselmeer. Allà hi trobarem un ambient idíl·lic amb les 
cases al costat dels canals i dels ponts llevadissos. Tot seguit anirem 
cap a Volendam, que ofereix un ambient molt semblant. Hi dinarem 
(menú de 3 plats) i marxarem cap a Edam, poble famós pel formatge 
a què dona nom. Més tard arribarem a l’hotel, als afores de la ciutat, 
per sopar-hi. 

2N DIA: AMSTERDAM

Esmorzarem a l’hotel i marxarem a passar el dia a Amsterdam. Fa-
rem una visita panoràmica d’unes tres hores amb un guia local de 
parla hispana. Hi contemplarem els canals, els ponts, l’arquitectura 
típica holandesa, el mercat de les lors i la multitud de bicicletes que 
omplen la capital del país. Acabada la visita guiada, dinarem en un 
restaurant local. Tot seguit visitarem el Museu Van Gogh. Més tard 
hi haurà temps lliure per passejar, comprar i descobrir els racons de 
la ciutat. Una de les opcions és anar al famós Dappermarkt (segons 
National Geographic, un dels millors del món per als viatgers) o bé 
pujar en una barca per navegar pels canals. El sopar el farem a l’hotel.

3R DIA: UTRECHT - ROTTERDAM

Després d’esmorzar marxarem cap a Utrech per visitar aquesta his-
tòrica ciutat famosa per la seva catedral i els seus nombrosos canals. 
Antigament va ser la seu de la monarquia, en la seva època més es-
plendorosa. Dinarem en un restaurant local i farem camí per visitar 
Rotterdam, la segona ciutat d’Holanda i el segon port més gran del 
món. Al vespre tornarem a l’hotel per sopar-hi. Havent sopat, i si el 
grup ho vol, es pot fer una sortida nocturna a Amsterdam per fotogra-
iar els ponts il·luminats. Un dels llocs més macos de la ciutat és la 
cantonada entre els canals Keizersgracht i Reguliersgracht, des d’on 
es poden veure 15 ponts històrics. (Aquesta excursió es pot fer qual-
sevol altra nit).

4T DIA: AALSMER - L’HAIA - DELFT

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Aalsmer per visitar la subhasta de 
lors. Continuarem viatge cap a l’Haia, ciutat d’avingudes, palaus, am-
baixades i ministeris, que és la seu del govern i de la família reial. Un 
cop visitada, anirem a dinar en un restaurant local i seguirem cap a 
Delft, famosa per la seva ceràmica i per ser la vila del gran pintor Jan 
Vermeer (La noia de la perla i Vista de Delft). Si el grup ho demana 
amb temps, es pot visitar una fàbrica o taller de ceràmica. Al vespre 
tornarem a l’hotel i hi soparem.

 5È DIA: ALKMAR – GRAN DIC – ZAANSE SCHANS

Un cop esmorzats, matí lliure per fer una excursió opcional a Alkmar 
i el Gran Dic. Després de dinar anirem al famós museu a l’aire lliure 
de Zaanse Schans, on podrem admirar el que havia estat Holanda an-
tigament. Hi veurem els molins de vent, la representació dels antics 
oicis, la fabricació d’esclops i els típics formatges. Al inal del dia ani-
rem cap a l’hotel per sopar-hi.

6È DIA: BRUSSEL·LES – BARCELONA

Esmorzar i sortida cap a Brussel·les. Hi dinarem aviat, en un restau-
rant local, per aproitar la tarda. Visita de la capital belga amb un guia 
local: Palau Reial, la Grand Place, el Manneken Pis, etc. Després una 
mica de temps lliure ins a l’hora de marxar cap a l’aeroport. Vol a 
Barcelona i trasllat ins al centre escolar.

Preu per persona en habitació múltiple 
amb règim Pensió Completa

Grup 31-39 persones: 589€

Grup 40-44 persones: 569€

Grup 45-50 persones: 559€

	 El preu inclou:

•	 Bitllets d’avió Barcelona – Amsterdam 
 i Brussel·les - Barcelona
•	 Trasllats en bus: escola – aeroport BCN – escola
•	 Bus a destinació segons programa (amb la sortida nocturna)
•	 5 nits en hotels 3* a les afores d’Amsterdam en habitacions  
 múltiples i en règim de Mitja Pensió (sopar amb una aigua +  
 esmorzar)
•	 En cas de Pensió Completa 6 dinars en restaurants locals 
 (una aigua inclosa)
•	 Guies locals a Amsterdam, Utrecht, L’Haia i Brussel·les
•	 Entrades al Museu Van Gogh
•	 Gestió de la visita (gratuïta) a la fàbrica de ceràmica de Delft
•	 3 gratuïtats per a professors amb un mínim de 50 alumnes 
 de pagament
•	 Assegurança de viatge i de responsabilitat civil
•	 IVA i Taxes de l’aeroport
•	 L’ordre dels itineraris pot modiicar-se

Holanda - Bèlgica
6 dies / 5 nits

Serveis opcionals:

•	  Guia acompanyant durant tota l’estada a Holanda
•	  Guia de suport per fer el Check-in a l’aeroport de Barcelona
•	  Assegurança de cancel·lació

El preu no inclou:
•	 Entrades no especiicades i serveis no descrits en el programa

Opció més econòmica  

amb Mitja Pensió per 50€ 

menys per persona!!


