WYCIECZKA

KRAJE BENELUXU
HILDESHEIM – ANTWERPIA – BRUKSELA – GANDAWA – BRUGIA –
OGRODY KEUKENHOF – AMSTERDAM
1 dzień
Wcześnie rano (ok. 04:00) wyjazd do Belgii, całodzienny przejazd przez Polskę
i Niemcy. W trakcie podróży krótka wizyta w malowniczym Hildesheim
w Niemczech. Obiadokolacja w restauracji. Około 24:00 przyjazd do Antwerpii,
zakwaterowanie w hotelu **/*** (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem
sanitarnym), nocleg.
2 dzień
Po śniadaniu zwiedzanie Antwerpii m.in.: 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 przedstawiająca legendarnego rzymskiego żołnierza, ratusz
miejski uważany za jeden z najważniejszych zabytków renesansowych
w Niderlandach oraz Domy Cechowe, gdzie niegdyś kupcy ubijali interesy.
Podziwianie Fortecy Steen - położonej nad rzeką najstarszej budowli w mieście oraz
wizyta w Domu Rubensa, w którym zobaczyć można liczne pamiątki oraz kolekcję
obrazów artysty. Około południa wyjazd do Brukseli – stolicy Belgii i Unii
Europejskiej. Przejazd przez rondo Schumana przy którym znajduje się siedziba
Komisji Europejskiej, podziwianie budynków Rady Europy i Parlamentu
Europejskiego oraz Łuku Triumfalnego zbudowanego z okazji 50-lecia istnienia
państwa belgijskiego. Następnie 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; spacer
Pasażem św. Huberta – zabytkowym centrum handlowym oraz podziwianie
Manneken Pis – symbolu miasta - niewielkiej fontanny przedstawiającej figurkę
siusiającego chłopca. Obiadokolacja w restauracji regionalnej z degustacją piw
belgijskich (3 rodzaje). Późno wieczorem powrót do hotelu w Antwerpii.
3 dzień
Po śniadaniu przejazd do Gandawy – stolicy Wschodniej Flandrii, która należy
do najstarszych i najpiękniejszych miast Europy. Do dziś na każdym kroku widać
dawną potęgę miasta. Najcenniejszym zabytkiem Gandawy jest monumentalna
Katedra św. Bawona, w której podziwiać można cenne dzieła sztuki m.in.: uznawane
za najwybitniejsze dzieło gotyckiego malarstwa flamandzkiego Ołtarz Baranka
Mistycznego. Ponadto zobaczyć trzeba Zamek Gravensteen – dawną siedzibę
hrabiów Flandrii, przespacerować się przepięknym bulwarem wzdłuż kanału Leie
oraz spojrzeć na stare miasto z mostu Świętego Michała. Po południu przejazd do
Brugii – jednej z najlepiej zachowanych średniowiecznych metropolii zachodniej
Europy, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Brugia nazywana jest
Flandryjską Wenecją, gdyż całe miasto poprzecinane jest siecią kanałów, nad którymi
rozpościerają się liczne zabytkowe mosty, a przy wąskich brukowanych uliczkach
stoją wspaniałe stare domy. Zwiedzanie dwóch obiektów sakralnych: Bazyliki
Najświętszej Krwi Chrystusowej, gdzie według legendy w niewielkim flakoniku
przechowywana jest krew Chrystusa oraz Kościoła Notre Dame z najwyższą wieżą
w Belgii oraz jedyną w kraju rzeźbą dłuta Michała Anioła - Madonną z dzieciątkiem
– dumą Brugii. Dla chętnych wejście na Dzwonnicę Belfry, z której rozpościera się
wspaniały widok na całe miasto. Obiadokolacja w restauracji w centrum miasta.
Wieczorem powrót do hotelu, nocleg.
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4 dzień
Po wczesnym śniadaniu wykwaterowanie z hotelu, następnie przejazd do Holandii.
Rano wizyta w Keukenhof (w miesiącach kwiecień – maj) – przepięknych ogrodach,
gdzie każdego roku sadzonych jest ponad siedem milionów cebulek kwiatowych
(tulipanów, żonkili i narcyzów), które rozkwitając tworzą niesamowity kolorowy
dywan. Około południa przejazd do stolicy Holandii. Zwiedzanie Amsterdamu miasta swobód i niezwykłej tolerancji, zwanego Wenecją Północy. Indywidualne
zwiedzanie Rijksmuseum z najcenniejszym na świecie zbiorem malarstwa
holenderskiego oraz Muzeum Van Gogha. Wizyta w szlifierni diamentów (możliwość
zakupów), rejs po kanałach Amsterdamu. Zwiedzanie Placu Dam z Kościołem
Nowym, Pałacem Królewskim oraz Pomnikiem Narodowym. Obiadokolacja
w restauracji w centrum miasta. Wieczorem spacer po najstarszej części miasta
z tętniącymi życiem barwnymi ulicami i atmosferą czasów „dzieci kwiatów”:
m.in. Dzielnica Czerwonych Latarni oraz Nowy Rynek. Ok. 23:00 wyjazd
z Amsterdamu w drogę powrotną do Polski. Nocny przejazd przez Niemcy.
5 dzień
Przejazd przez Niemcy i Polskę. Zakończenie wycieczki w godzinach
popołudniowych.

Cena obejmuje:
•
przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacją, WC, wideo, barem,
•
opłaty drogowe, parkingi i podatki,
•
3 noclegi w hotelu **/*** w Antwerpii (pokoje 2-, 3- osobowe z pełnym węzłem sanitarnym),
•
3 śniadania, 4 obiadokolacje (w tym jedna z degustacją piw belgijskich),
•
opiekę pilota/przewodnika wycieczki na całej trasie,
•
system tour guide (nagłośnienie),
•
ubezpieczenie KL i NNW,
•
fundusze turystyczne: TFG i TFP.

Cena nie obejmuje:
•
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz rejsu po kanałach Amsterdamu – ok. 75 €

Zamiennie poszczególnych punktów programu proponujemy m.in.:
✓ zwiedzanie Hagi – miasta będącego siedzibą rządu holenderskiego;
✓ zwiedzanie Zaanse Schans – żywego skansenu wsi holenderskiej;
✓ zwiedzanie Kinderdijk – zespół wiatraków z XVII wieku (na liście UNESCO);
✓ wizyta w muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s w Amsterdamie.
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OSÓB
45 i więcej
40 – 44
35 – 39
30 – 34
25 – 29

CENA
1.630,1.710,1.830,1.975,2.175,-

cena obowiązuje do 31.12.2022

