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Amsterdam , De Wallen, Red Light District, Haarlem, Zaanse Schans, Volendam, Katwoude 

Haarlem, Keukenhof, Rotterdam, Spido, Euromast, Prachtig, Leerdam, De Blauwe Hoed,  Venlo, 
Floriade, Arcen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 
 

Els Països Baixos, amb més de 16.5 milions d’habitants, és el país més densament poblat de la 
Unió Europea. Té un territori de 41.500 km2, del qual Amsterdam n’és la capital. Tres grans rius 

europeus, el Rin, el Mosa i l’Escalda, arriben a l’oceà a través dels Països Baixos creant un delta 
important. El 26% del país es troba sota el nivell del mar. 

És difícil descriure la cultura holandesa amb poques paraules. És molt millor viure-la. Us 
proposem un recorregut pels canals d’Amsterdam, reviure la història holandesa al Zaanse 
Schans, menjar una arengada a Volendam, visitar una granja de formatges, una fàbrica 

d’esclops,  visitar el Keukenhof i la Floriade, una Exposició Internacional d’horticultura, que  es 
celebra a Holanda cada 10 anys des de 1960. 
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ITINERARI DEL VIATGE 
 
Dissabte, 28 d’ abril      Distància  total a recórrer: 60 km a Holanda 
 
A l’hora acordada, sortida en autocar des dels diferents 
punts de recollida cap a l’aeroport de Barcelona, per 
agafar vol directe a Amsterdam. 
En arribar a Schiphol, el guia castellanoparlant ens estarà 
esperant per portar-nos a Amsterdam on farem una visita 
panoràmica. 
Aquest vespre soparem mentre fem un recorregut amb 
vaixell. Aquest creuer passa per alguns dels paratges més 
bells de la ciutat mentre gaudim del primer i segon plat del 
sopar. Continuarem el recorregut a peu per visitar "De 
Wallen". El Red Light District (Barri roig) és potser el  més 
interessant d’aquest recorregut, on hi podrem veure amb els nostres propis ulls la professió més 
antiga del món. Al final del recorregut el guia ens portarà a un agradable restaurant on podrem 
gaudir de les postres. 
Trasllat a l'hotel de Haarlem. 
 
Diumenge, 29 d'abril       Distància  total a recórrer: 130 km 
 

Després d’ esmorzar sortirem cap a la típica plana 
holandesa, passarem a través d’un paisatge de somni 
solcat per canals, veurem les autèntiques cases de fusta, 
els molins de vent, els pobles de pescadors, i l’artesania 
tradicional testimoni del passat.  
Visitarem el pintoresc poble de Zaanse Schans  famós 
pels seus edificis originals, que capturen clarament la 
vida holandesa dels segles XVII i XVIII. Veurem la històrica 
drassana i els molins de vent, i visitarem un sabater que 
treballa amb la fusta per observar les tècniques de treball 
de primera mà. Seguirem fins a Volendam, on tindrem 
temps per visitar aquest poble pescador antic i comprar 

alguns records. Volendam és de lluny el lloc més reconegut 
dels Països Baixos, només superat per Amsterdam. No només 
és famós pels seus vestits tradicionals, sinó també per la seva 
deliciosa anguila fumada.  
Continuem el nostre viatge cap a Katwoude, dinarem en un 
restaurant típic holandès. 

Després de dinar visitarem la granja de 
formatges i la fàbrica d’esclops 
Simonehoeve, Veurem com es fa el 
formatge i el tastarem i com que el 
formatge i el vi van de bracet,  l’acompanyarem amb un got de deliciós 
vi afruitat holandès. 
A la fàbrica de sabates de fusta veurem com es fan els esclops a mà, de 

forma tradicional i a màquina, de forma moderna.   
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Ha arribat l’hora de tornar al nostre hotel a Haarlem, on podrem 
refrescar-nos i relaxar-nos, aquesta nit gaudirem d’un esplèndid 
sopar a l'hotel. 
Desprès de sopar podrem passejar per Haarlem. 

 
 
 
 
 
 
Dilluns, 30 d'abril            Distància  total a recórrer:  90 km 
Després d’esmorzar, ens traslladarem en autocar a Keukenhof. Aquest és el lloc on es veu florir 

la primavera, un parc únic, de fama mundial i ha estat una de 
les destinacions més populars als Països Baixos. No trobarem 
enlloc tal abundància de colors i fragàncies,  de meravelloses 
obres d’art en els sorprenents jardins d’inspiració i els múltiples 
espectacles florals. Aquí farem una visita guiada pel parc que 
inclourà un dinar. 
Després de dinar, seguirem cap al de Rotterdam per fer-hi un 
recorregut de 75 minuts amb el vaixell Spido.  
Visitarem un dels ports més grans del món en tota la seva glòria. 

Passarem entre el dens trànsit d’embarcacions de navegació interior i exterior. Des d’allà 
podrem veure els imponents edificis de Rotterdam, i fer després una ullada a les drassanes dels 
ports, els molls i la moderna transbordadora de 
milers de contenidors i, per últim, però no menys 
important el vaixell 'De Rotterdam'.  
Després ens traslladarem al SS Rotterdam (hotel 
creuer) on ens allotjarem, tindrem temps lliure 
per poder visitar aquest bonic vaixell o gaudir 
d’un breu descans. 
A la nit, l’autobús ens portarà a fer una visita al 
Euromast, una de les icones principals de 
Rotterdam. La torre "només" tenia 100 metres d’altura en un principi però vuit anys més tard es 
va decidir pujar 85 metres més amb la construcció de l’ Space Tower que es va acabar l’any 
1970. Prendrem l’ascensor automàtic súper ràpid a les plataformes i gaudirem de les vistes com 
la Haia i Anvers (Bèlgica). 
Després d’aquesta visita soparem al restaurant Prachtig, un Gran Cafè en el riu Mosa, que  l'1 
juliol 2008 va obrir les seves portes en un edifici reformat en el pont Erasmus.  
Allotjament a l'hotel-creuer de Rotterdam. 
 
Dimarts, 1 de maig        Distància  total a recórrer: 190 km 
Després d’esmorzar, ens traslladarem a Leerdam. Aquesta ciutat petita que conserva restes de 
l’antiga muralla, pertany a la província de Zuid Holland. És coneguda per la indústria de 
fabricació de fusta i fabricació de vidre que data del segle XVIII. La seva fama particular, però, 
es basa en el formatge Leerdam, que originalment només es produïa en aquesta ciutat. 
Visitarem una fàbrica de vidre i observarem com es poden fabricar coses meravelloses de vidre 
de forma tradicional . Dinarem al restaurant De Blauwe Hoed. 
A la tarda ens traslladarem al Overloon, per visitar el “Liberty Park” el Museu de la guerra i la 
resistència, on el lema es “La llibertat no s’ha de donar per assumida”.  



Holanda, el país de les tulipes 
 

28 ABRIL - 03 MAIG 2012   6 DIES/ 5 NITS 
 

Sant Josep,74 
08370 Calella 
Telf 93 766 59 96 
info@clubdelviatger.cat 
www.clubdelviatger.cat 

Després ens traslladarem cap a l'hotel de Venlo, on hi estarem les dues properes nits. 
Avui soparem al restaurant de l’hotel. 
 
Dimecres, 2 de maig   Distància  total a recórrer: 50 km 
Esmorzar a l'hotel. Avui visitarem la Floriade, una Exposició 
Internacional d’horticultura, que se celebra a Holanda cada 10 anys 
des de 1960, la propera durant el 2012 a Venlo i que ens permetrà 
gaudir de la natura. 
Més de 100 expositors retran homenatge a l’horticultura. El parc 
consta de cinc mons únics, zones temàtiques connectades per zones 
boscoses. Mons en els quals podrem veure, sentir i experimentar la 
natura en constant canvi. 
La Floriade és un espectacle global en què diverses desenes de 
països hi participen.  Serem part del teatre de la natura! Un teatre que 
viurem intensament, perquè no només mirarem, sinó que també ens 
ensenyaran a actuar i exercir un paper important juntament amb la 
natura. Un teatre on aprendre sobre la natura i de la natura, que farà que ens adonem que les 
flors, plantes, arbres, fruites i verdures són importants en la nostra vida diària. 
A més a més, cada dia compta amb un programa cultural de música, dansa, literatura, teatre i 
arts visuals de tot el món. Dinarem dins del recinte. 
Abans de tornar a l’hotel pel sopar visitarem la fàbrica de cervesa a Arcen, on farem una visita 
guiada i gaudirem d’una bona copa de cervesa. 
Arribada al hotel per sopar i allotjament.  
 
Dijous, 3 de maig         Distància  total a recórrer: 100 km 
Esmorzar i resta lliure fins l’hora del trasllat cap a l’aeroport de Düsseldorf. A l’arribada, trasllat en 
el autocar del Club del Viatger cap als mateixos llocs de recollida. Fi del viatge. 
 
AQUEST VIATGE INCLOU         
 Sopar-trobada a base de pica pica previ al viatge per donar els detalls   definitius, la 
documentació corresponent i per conèixer els companys de viatge. 
 Trasllats a l’aeroport de Barcelona (anada i tornada) des dels diversos punts de 
recollida  acordats. 
 Vol directe d’anada a Amsterdam i tornada des de Düsseldorf, amb totes les taxes 
i impostos aeris. 
 Facturació d’una peça d’equipatge amb un màxim de 20 Kg per persona 
 Autocar privat pel nostre grup durant tota l’estada a Holanda. 
 Guia castellanoparlant a Holanda, dies 1, 2 i 4. 
 Guia acompanyant del Club del Viatger durant tot el viatge  
 Esmorzar diari. 
    2 nits a un bon hotel de 4* a Haarlem i el sopar de diumenge. 
 1 nit en el Cruisehotel SS Rotterdam de 4* a Rotterdam. 
 2 nits en el hotel Bovenste Molen de 4* a Venlo, t 2 sopars inclosos. 
 Sopar amb passeig flotant i a peu a Amsterdam (begudes no incloses). 
 Visita guida a Zaanse Schans. 
 Tour guiat en el Zaanse Schans. 
 Dinar i excursió al Simonehoeve. 
 Visita guiada al Keukenhof incloent dinar. 
 Recorregut pel port de Rotterdam amb el vaixell Spider 
 Visita a la Euromast a Rotterdam 
 Menú de 3 plats al restaurant Prachtig a Rotterdam 
 Visita a la fàbrica de vidre i dinar al restaurant De Blauwe Hoed en Leerdam 
 Visita “Liberty Park” el Museu de la guerra i la resistència. 
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 Visita a Floriade  amb dinar i guia en espanyol. 
 Visita guiada a la fàbrica de cervesa de Arcen incloent una copa de cervesa. 
 Assegurança d’assistència en viatge de la companyia Winterthur 
 Documentació informativa del viatge amb el recorregut definitiu i els noms dels 
hotels i els telèfons per poder deixar a les famílies. Aquesta documentació serà lliurada el 
dia del pica pica. 
 Obsequi del CLUB DEL VIATGER per cada habitació. 
 

‣ PREU          
Preu per persona compartint habitació doble:  1.950 € 
Suplement habitació individual:  390 € 
 

‣ NO INCLÒS EN EL VIATGE       
 Tots els serveis no especificats a l’itinerari 
 Les begudes als àpats 
 Assegurança d’anulació del viatge que es pot adquirir de forma opcional al CLUB 
DEL VIATGER per 55 € 
 

‣ NOTES IMPORTANTS       
 L’itinerari podria patir modificacions en el seu ordre per raons d’última hora, raons 
climatològiques o per canvis en els horaris dels vols. 
 Aquest viatge ha estat calculat per un mínim de 20 persones i les places són 
limitades. 
 Per aquest viatge es necessita el DNI vigent amb més de 6 mesos de validesa 
 La moneda utilitzada es el Euro 
 No hi ha diferència horària.  
 Abril i maig, clima primaveral amb risc de pluges. 
 


