
AMSTERDAM – Benátky severu
Noční přejezd do Nizozemska. V ranních hodinách 
dorazíme do  Amsterdamu - kouzelné a pestrobarevné 
město, prošpikované grachty (kanály), je nejlepší 
poznat přímo z vodní hladiny. Prohlídku města zahájíme 
hodinovou plavbou loďkou, která nám ukáže mnohé 
pamětihodnosti. Poté už naše cesta povede malebnými 
uličkami kolem kostela Oude Kerk a podél proslulé Čtvrti 
červených luceren až na náměstí Dam, kde uvidíme 
Královský palác, národní památník a také Nový kostel, 
ve kterém probíhaly královské korunovace. Následně se 
projdeme k domu, ve kterém se mladá židovská dívka, 
Anna Franková, se svou rodinou skrývala před nacisty. 
Právě zde, ve skrytém zákoutí domu, psala deník, jenž se 
později proslavil po celém světě. Poté si ještě vyfotíme 
kostel Westerkerk s císařskou korunou na vrcholu kostelní věže.
V podvečer se ubytujeme v hotelu a nabereme síly na následující den. 

Třetí den po snídani vyrazíme vstříc poznání na náměstí Museumplein, kde se nachází tři významná amsterdamská 
muzea, jedno z nich i navštívíme – Rijksmuseum (nejbohatší sbírka holandského umění od 15. století do začátku 19. 
století i vzácné kolekce vlámských, italských a španělských umělců.), Van Gogh Museum (největší sbírka děl proslulého 
nizozemského malíře), Stedelijk Museum (moderní umění). Nesmíme minout ani známý nápis I  amsterdam, 
u kterého se vyfotíme a v případě času a zájmu je možné navštívit také brusírnu diamantů. Ve zbytku dne se podíváme 
k plovoucímu květinovému trhu, kde si můžeme koupit tulipány a dopřejeme si osobní volno k nákupům na místní 
obchodní třídě či k ochutnávce jedné z místních sýrových specialit. Ve večerních hodinách se vydáme na cestu domů.

KODAŇ – perla Skandinávie
Noční přejezd a plavba trajektem do Dánska. Ráno příjezd 
do  Kodaně - během celodenní prohlídky uvidíme to 
nejlepší, co může město nabídnout – historické jádro 
města, včetně trojice zámků – sídlo dánského parlamentu 
Christiansborg, královský palác Amalienborg - sídlo 
dánské královny Markéty II. a navštívit můžeme zámek 
Rosenborg, kde jsou uloženy dánské korunovační 
klenoty. Projdeme se po zámeckém parku Kongens Have 
a zavítáme i na vojenskou pevnost Kastellet ve tvaru 
pěticípé hvězdy, kde najdeme rozestavěná děla, kasárny 
a větrný mlýn. Minout nesmíme nejfotografovanější 
místo - sochu Malé mořské víly. Během dne zahlédneme 
půvabnou cihlovou věž Rundetårn – nejstarší funkční 
hvězdárna v Evropě, projdeme malebným přístavem 
Nyhavn typický svými barevnými domky, starými loděmi 
i moderními jachtami. Ubytování v hostelu. 

Třetí den vyrazíme na sever od Kodaně, kde se nachází nejkrásnější dánský zámek Frederiksborg, který se rozkládá 
na třech malých ostrůvcích jezera Slots a je největším renesančním zámkem celé Skandinávie. Zámek býval sídlem 
královské rodiny, dnes se v něm nachází Muzeum dánské historie. Nevynecháme ani přilehlé barokní zahrady, ze kterých 
je krásný výhled na budovu paláce. Odpoledne se přesuneme ještě o něco severněji do městečka Helsingor se zámkem 
Kronborg, do kterého anglický dramatik Shakespeare umístil děj Hamleta. Je zde také nejužší místo Oresundské úžiny, 
Švédsko je odtud vzdáleno pouze 4,5 km. Večer se vrátíme zpět do Kodaně, ubytování. 

Poslední den se ponese ve znamení zábavy – po snídani navštívíme zábavní park Tivoli - druhý nejstarší zábavní 
park na světě. V tomto více než 150 let starém lunaparku najdete spoustu atrakcí od těch určených pro nejmenší 
děti až po dospělé. Nechybí nejstarší funkční dřevěná horská dráha na světě, kolotoče a mnoho dalšího. S městem se 
rozloučíme u nedaleké kodaňské radnice Radhus, jejíž součástí jsou světové hodiny, které ukazují sluneční a hvězdný 
čas a jiné zajímavosti. Osobní volno v historickém centru města. Noční přejezd do ČR.
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