
Název zájezdu: 
Holandsko 
 
Cykloturistika-  destinace: 
Holandsko 
 
  1.den: Odjezd z Prahy- noční přejezd přes Německo. 
  2.den: Dopolední zastávka na hranicích Německa a Belgie v městě Maastricht, 2 hodinová individuální prohlídka.  
              Odpoledne příjezd do místa ubytování na předměstí Haagu. 
  3.den: BUS – KOLO – BUS …… „ Podél řeky Vecht. “ 
              Autobus nás doveze do Maartenjsdyku u Utrechtu, kde začíná etapa po značených cyklistických stezkách, 
              podél řeky Vecht až do Naardenu, (historické město, muzeum J. A. Komenského).  
              U Naardenu bude čekat bus, kterým dojedeme zpět do místa ubytování. 
                                                                                                               (etapa 58km - dojezd do místa ubytování autobusem) 
  4.den: BUS – KOLO – BUS .… „ Za holandskou minulostí .“ 
              Autobusem se přesuneme ke skanzenu Zaanse Schans. Po jeho prohlídce nasedneme na kola a po značených 
              nenáročných stezkách dojedeme na ostrůvek Marken a odtud podél moře do rybářské vesničky Volendamu.  
              Zde čeká autobus a doveze nás zpět do místa ubytování.  
                                                                                                             (etapa 45km -  dojezd do místa ubytování autobusem) 
  5.den: BUS – KOLO …  „ Podél moře, písečných dun a pláží. “ 
              Autobusem dojedeme k parku Keukenhof, který se proslavil výstavami jarních cibulovin.  
              Cyklostezky mezi květinovými zahradami nás dovedou až k moři a dále mezi písečnými dunami přes  
              malebná přímořská letoviska Nordwijk a Katwijk dojedeme až na předměstí Haagu do místa našeho ubytování. 
                                                                                                                                     (etapa 46km - dojezd do místa ubytování) 
  6.den: volný den, individuální program. Během něho je možno navštívit centrum Den Haagu a Delft (okruh 40km) 
  7.den: BUS – KOLO – BUS… „ Sýrové trhy v Goudě a větrné mlýny podél řeky Lek.“ 
              Autobusem dojedeme do města Gouda. Po jeho prohlídce a návštěvě tradiční aukce sýrů vyrazíme na kole po  
              značených cyklostezkách k řece Lek, trajektem přejedeme do parku větrných mlýnů Kinderdijk a proti proudu 
              řeky dojedeme do městečka Schoonhovenu, kde čeká autobus a odveze nás zpět do místa ubytování. 
                                                                                                              (etapa 48km - dojezd do místa ubytování autobusem) 
  8.den: BUS – KOLO – BUS… „ Ostrovní svět  Zeeland. “ 
              Autobusem se přesuneme na jih země do provincie Zeeland. Po cyklostezkách klidnou ostrovní krajinou kolem  
              mořských zátok a pláží, přes mosty a hráze dojedeme až městečka Zierikzee, kde po prohlídce města naložíme  
              kola a vrátíme se zpět do místa ubytování autobusem.   (etapa 55km - dojezd do místa ubytování autobusem) 
  9.den: po vyklizení bungalovů odjezd autobusem do Amsterdamu, individuální prohlídka města, noční přejezd do ČR 
10.den: příjezd do Prahy v brzkých ranních hodinách. 
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