
DEL 24 al 28  D’ABRIL 2022 

PRIMAVERA A HOLANDA I ELS SEUS TULIPANS 

AMSTERDAM, VOLENDAM, GRAN DIC, KEUKENHOF 

 

Dia 24: Comarques – Barcelona- Amsterdam 

Sortida de comarques  – Trasllat a l’aeroport de Barcelona  - Sortida 
des de Barcelona amb KLM – Arribada a l’aeroport d’Amsterdam  
tràmits de recollida d’equipatge i  trasllat en bus a  Alphen., ciutat 
de l’Holanda Meridional , travessada pel riu  Rhin entre Leiden i 
Utrecht. Sopar i allotjament  Hotel **** . 
 
Dia 25:  Giethoorn – Gran Dic . 
Sortida de l’hotel per fer un  recorregut  cap al Nord dels Països 
Baixos..el  Gran Dic, construït per defensar Holanda de les terribles 
tempestes del Mar del Nord i guanyar terres al mar.  Ruta cap 
a  Giethoorn coneguda com la Venecia d’Holanda, es un lloc molt bonic , 
Ponts de fusta, canals , cases amb sostres de palla , es un lloc màgic, 
bucólic i romàntic .  

 
Dia 26: Amsterdam- 
Sortida desprès d’esmorzar cap a Amsterdam, coneguda com la “Venècia 
del Nord”, on farem visita amb guia local i coneixerem el centre de la 
ciutat , veurem  l´Amsterdam modern, el Palau Reial, l´ Òpera, l´Església 
protestant . 

 

Dia 27: Keukenhof  - La Haya  
Excursió del parc floral del Keukenhof (inclosa). Un dels parcs de 
flors mes bonics del món ,anomenats els jardins d’Europa amb molts i molts  tulipans  i  moltes flors , un 
espectacle  meravellós amb molins, llacs,fonts ,senders  (inclos)  Dinar en ruta ia  la tarda  visita de la capital 
La Haya, ciutat propera al Mar del Nord. 
 

Dia 28: Zaanse Schans – Volendam – 

Esmorzar a l’hotel. Sortida per anar  cap a Volendam, un poblet de pescadors on trobem  algunes 
persones  amb la vestimenta tradicional.  Dinar a la tarda veurem els molins restaurats de Zaanse Schans . 
Trasllat a l’aeroport per sortir amb el vol  d’avió a les 20.35 en dirección a Barcelona. Trasllat a comarques 
 
Preu  per persona  en habitació doble :  1458 €    Suplement  individual :  250 € 
Assegurança cancel·lació : 26  € 
Inclou : Trasllat a BARCELONA, Pensió completa des del sopar del primer dia fins el dinar del darrer dia, Visites 

indicades, Hotel 4**** a  Alphen. Guia acompanyant i guies locals, Assegurança d’assistència. 
( Preu de taxes i carburant calculat a 2 de novembre 2021, cal tenir en compte que les companyies de transport i les 
companyies aèries estan aplicant la pujada de carburant i costos de transport, l’agència comunicarà l’augment amb 
antelació al client) 
 
 

 


