
Amsterdam

Poznávací zájezd o.s. Exulant do Naardenu a Amsterdamu k 340. výročí úmrtí Jana 
Amose Komenského.

Autobus fy. Hnát, Radiměř, okr. Svitavy (www.hnat.cz)
Duchovní vedoucí zájezdu: Jiří Polma, senior Ochranovského seniorátu
Organizační vedoucí:          Josef Čáp, mob.: +420732359068
Individuální zdravotní pojištění na cesty. 

Trasa (oboustranně): Svitavy, Praha, Ústí n. Labem, Dresden, Leipzig, Haale, Magdeburg, 
Hannover, Osnabrück, Amsterdam  

Realizace: 11. 6. – 14. 6. 2010 

Pátek: 11.6. 2010
Odjezd z Prahy od Černého mostu v 8:00hod. cesta trvá cca 10-12 hod.
Zastávka v Lovosicích cca v 9:00hod., při sjezdu z dálnice u čerpací stanice Benzina.
Po příjezdu ubytování v hotelu. Individuální program. 

Ubytování, adresa hotelu:
Campanile Amsterdam Zuidoost
Loosdrechtdreef 3
1108 AX Amsterdam Zuidoost
tel.: +31206961129, fax: +31206913569
e-mail: amsterdam@campanile.com
www.campanile-amsterdam-zuidoost.nl/nl/

Sobota: 12.6. 2010
odjezd v 9:00 autobusem do Naardenu
Naarden –předpokládaný příjezd 10:00, bohoslužba v prostorách mausolea J.A.K. (br. Jiří 
Polma), položení kytky na hrob, společná píseň, čtení ze spisů JAK,  společné foto u pomníku
prohlídka radnice, města, pevnostní systém s českým průvodcem (vstupné v ceně)
Písně pro pietní akt: 580 Ó svatý Bože, 446 Moudrosti poklad z nebe, 397 Radujme se vždy 
společně

Comeniusmuzeum, Kloosterstraat 33, 1411 Naarden
Otevřeno: 12 – 17:00 hodin, vstupné 2,5 Eu, nad 65 let věku 1,5 Eu, děti zdarma
info@comeniusmuzeum.nl

Návrat do Amsterodamu – prohlídka města, muzea, květinový trh

http://www.campanile-amsterdam-zuidoost.nl/nl/
mailto:amsterdam@campanile.com
http://www.hnat.cz/


Neděle: 13.6. 2010 (ranní odjezd bude oznámen)

Dopoledne bohoslužba ve sboru Jednoty bratrské (Surinam), oběd ve sborovém domě

Odpoledne muzeum: Rijksmuzeum (Noční hlídka), otevřeno so a ne 11:00 – 17:00
Vstupné 10 Eu, děti 6 – 18 5Eu (vstupné v ceně)
Nieuwezijds Woorburgwal 359, 1012 RM Amsterdam,
e-mail: info@ahm.nl
www.ahm.nl
Doporučuje  se dále:  námořní muzeum s prohlídkou historické plachetnice, dům Anny 
Frankové, galerie van Gogha, náměstí Dam – královský palác, dům s hlavami - sídlo de 
Geera, dům Komenského (Keizergracht), viz mapka

Se soumrakem večerní projížďka lodí po grachtech (1 hod a cca 10Eu v ceně)

Neděle večer odjezd z Amsterdamu (bude upřesněno). Návrat do Prahy v ranních hodinách 
v pondělí. 

Stravování: v sobotu hotelová snídaně, neděle hotelová snídaně a společný obět ve sborovém 
domě (dále individuálně)
Přesuny budou společné. Pro individuální pohyb po městě lze zakoupit lístky na MHD 
v automatu, hotelu či turistických centrech. U řidiče či průvodčího lze také, ale účtuje se 
příplatek. Další možností je zakoupení 24, 48, 72 hodinový pass s možností cestování 
tramvají, autobusem metrem bez omezení. 24hodinový pass je za 7Eur, 48hodinový 11Eu. 
Lze použít i strippenkaart za 7,60Eu či 22,50 s odpočtem za jednotlivé jízdy v závislosti na 
zóně. 

Radostné zážitky přeje CK Exulant

mailto:info@ahm.nl

