
 
    Váš průvodce světem kongresové a veletržní turistiky 

AMSTERDAM - INTERTRAFFIC 2010 
Termín: 24. – 27. března 2010 

Středa, 24. března 
Odlet do Amsterdamu z letiště Praha Ruzyně v 7:00. Sraz účastníků na Terminálu 2 je v 5:00. 
Transfer z letiště nás doveze přímo na výstaviště Amsterdam RAI, kde se koná veletrh 
INTERTRAFFIC. 

Čtvrtek, 25. března 
Návštěva veletrhu INTERTRAFFIC nebo 
volný program – navštívit můžete světoznámé 
muzeum malíře Vincenta van Gogha.  
Nabízíme Fakultativní výlet I. – “Amsterdam 
na lodi i pěšky“ - To nejlepší z Amsterodamu 
uvidíte nejdříve z paluby výletní lodi, poté Vás 
průvodce provede uličkami malebného města a 
pohovoří mimo jiné o historii a zajímavostech 
metropole. 
Večer setkání s ELTODO na palubě výletní lodi. 
 

 

Pátek, 26. března 
Návštěva veletrhu INTERTRAFFIC nebo 
volný program – návštěva trhu Albert Cuyp, 
kde nakoupíte tradiční holandské speciality. 
Využít můžete Fakultativního výletu II. 
– “Waterland na kole“ - bez projíždky na 
kole by to nebyla ta správná návštěva 
Amsterdamu. Během několika málo minut 
se ocitneme na druhé straně přístavu, kde 
se rušné město mění v holandský venkov. 
 

Sobota, 27. března 
Odhlášení z hotelu a transfer na letiště. 
Naše letadlo odlétá v 9:25. 



 

AMSTERDAM – INTERTRAFFIC 2010 – CENA 26 200 Kč  

 

Cena zahrnuje: 
3x nocleh v hotelu se snídaní, letenka, účast na veletrhu, služby českého delegáta, 2x transfer 
letiště, setkání s ELTODO  
 
Cena nezahrnuje:  
fakultativní výlety, večeře, pojištění 
příplatek za jednolůžkový pokoj 9 000 Kč 
 
Poznámky: 
Cestovní pokyny obdrží přihlášení týden před odletem. 
Cesta se uskuteční při minimálním počtu 12 účastníků. 
 
 
 

 

 

 

 

FAKULTATIVNÍ VÝLET  I. – "Amsterdam na lodi i pěšky“  - CENA   1 000 Kč 
 

Cena zahrnuje: plavbu lodí, pěší prohlídku s anglicky hovořícím průvodcem 
 

Doba trvání: 4,5 hodiny 
  

Uvidíte mimo jiné: Náměstí Dam, čtvrť  “červených luceren“,  Rembrantův dům, architekturu 
17. a 18. století, trh s květinami, Historické muzeum, Kalverstraat a Rokin, Muzeum Anny 
Frankové, Dům filozofa Descarta 
 

 

FAKULTATIVNÍ VÝLET  II. – "Waterland na kole“  - CENA   1 200 Kč 
Cena zahrnuje: zapůjčení kola na projížďku přírodní rezervací “Waterland“, plavbu po kanále na 
cestě zpět, anglicky hovořícího průvodce 
 

Doba trvání: 4 hodiny 
 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: 
Mgr. Jitka Valdová, Vedoucí zahraničního oddělení 
kontakt: foreign@top-expo.cz 
telefon: 222 222 936 


