Benelux

Benelux – 4 dni
Podróż autokarem

Dzień 1: Droga na zachód…
wyjazd do Belgii w godzinach porannych
całodzienny przejazd przez Polskę i Niemcy krótka wizyta w malowniczym Hildesheim w
Niemczech
obiadokolacja
późnym wieczorem przyjazd do Antwerpii
zakwaterowanie w hotelu
nocleg

Dzień 2: Gandawa, Brugia
śniadanie
przejazd do Gandawy – stolicy Wschodniej
Flandrii - spacer po Starówce i zabytkowych
nabrzeżach portowych
przejazd do Brugii – „Malutkiej Wenecji
Północy” - doskonale zachowanego miasta
średniowiecznego z krętymi uliczkami,
biegnącymi wzdłuż malowniczych kanałów, rejs
po kanałach; zwiedzanie m.in.: kościół
Najświętszej Marii Panny, Rynek z wieżą Belfort
z XIII w., sukiennice, Bazylika Świętej Krwi
powrót do hotelu w Antwerpii
obiadokolacja
nocleg

Dzień 3: Antwerpia, Bruksela
śniadanie
zwiedzanie Antwerpii :spacer po Starym
Mieście, zwiedzanie Katedry Najświętszej Marii
Panny - jednej z najwyższych budowli
sakralnych na świecie, wizyta na Rynku
Głównym przy którym znajdują się
najciekawsze zabytki miasta: fontanna Brabo,
ratusz miejski, Domy Cechowe, zwiedzanie
Fortecy Steen - położonej nad rzeką najstarszej
budowli w mieście oraz wizyta w Domu
Rubensa, w którym zobaczyć można liczne
pamiątki oraz kolekcję obrazów artysty
przejazd do Brukseli – stolicy Belgii i Unii
Europejskiej: przejazd przez Rondo Schumana,
przy którym znajduje się siedziba Komisji
Europejskiej, panorama budynków Rady Europy
i Parlamentu Europejskiego oraz Łuku
Triumfalnego zbudowanego z okazji 50-lecia
istnienia państwa belgijskiego , zwiedzanie
Górnego Miasta – dzielnicy arystokratów, gdzie
podziwiać można Pałac Królewski,
monumentalny Pałac Sprawiedliwości oraz
Pałac Narodów - siedzibę belgijskiego
parlamentu, a także liczne muzea, gotyckie
kościoły, luksusowe hotele, ekskluzywne sklepy
i rozległe, przepełnione wszechobecną zielenią
parki , spacer po Dolnym Mieście ze słynnym
Grand Place - sercem Brukseli, nazwanym
najpiękniejszym placem na świecie, który wraz
ze wspaniałymi kamieniczkami i XV-wiecznym
Ratuszem, został wpisany na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO; ponadto oglądanie Domu
Króla, Pasaż św. Huberta – zabytkowe centrum
handlowe oraz podziwianie Manneken Pis –
symbolu miasta - niewielkiej fontanny
przedstawiającej figurkę siusiającego chłopca
obiadokolacja
powrót do hotelu w Antwerpii
nocleg

Dzień 4: Amsterdam
śniadanie
przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie miasta Oude Kerk - Stary Kościół, Nieuwe Kerk, Magere
Brug - najsłynniejszy most w Amsterdamie,
szlifiernia diamentów; jednogodzinny rejs
statkiem po kanałach Amsterdamu, Leidseplein
spacer po starym centrum, m.in.: Singel
(najstarszy kanał), Targ Kwiatowy, Plac Dam,
Pałac Królewski, Plac Mennicy, Nieuwmarkt,
Chinatown i Dzielnica Czerwonych Latarni
nocny przejazd do Polski
zakończenie imprezy

Cena ustalana indywidualnie na życzenie Klienta - zapytaj o cenę .

Cena objemuje
3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 3*
3 śniadania , 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

Cena nie objemuje
biletów wstępów - ok. 75 euro/osoby
napojów do obiadokolacji
dopłat do pokojów 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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