
(BH) PHANTASIALAND - BELGIA - HOLANDIA    6 dni

Dzień 1 
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Niemiec.  

Dzień 2 PHANTASIALAND
Przyjazd do Brühl, zabawa w PHANTASIALAND, np.: The Michael Jackson Thrill Ride 
(przejażdżka kolejką po górach o różnicy wzniesień do 26 m), tajemnicza wieża doktora 
Einsteina, Black Mamba (jeden z najszybszych w Europie roller coasterów), kopalnia srebra w 
meksykańskiej wiosce oraz mnóstwo zjeżdżalni, karuzeli, kolejek. Wyjazd (po min. 9 godz.) i 
przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym.

Dzień 3 BRUKSELA, ANTWERPIA   
Śniadanie. Przejazd do BRUKSELI, spacer po stolicy Belgii, np.: Katedra św. Michała i św. 
Guduli, Galerie św. Huberta, Wielki Plac (ratusz, zabytkowe kamienice, Dom Króla), Manneken 
Pis (Sikający Chłopiec), Pałac Królewski, gmachy unijne - Parlament Europejski, Komisja 
Europejska. Przejazd do ANTWERPII, np.: Dom Rubensa, Katedra NMP (jedna z najwyższych 
na świecie!), Wielki Plac (ratusz, zabytkowe kamienice, fontanna z Rzymianinem Brabo), Oude 
Koornmarkt, forteca Steen. Przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym, ciepła kolacja. 

Dzień 4 ROTTERDAM, GOUDA, HAGA 
Śniadanie. Wyjazd do ROTTERDAMU - miasta z największym w Europie portem, np.: 
Euromast (wieża przypominająca maszt statku), Coolsingel, ratusz, katedra, nabrzeże starego 
portu. Przejazd do GOUDY - miasta nie tylko słynnego żółtego sera, ale także perełek 
architektonicznych, np.: ratusz, Dom Wagi, Kościół św. Jana, Brama Łazarza. Przejazd do 
HAGI, spacer, np.: Binnenhof (m.in. siedziba holenderskiego parlamentu), Hofvijver („Dworski 
Staw”), Pałac Noordeinde (oficjalna rezydencja królewska), reprezentacyjna ulica Lange 
Voorhout, Grote Kerk (katedra), pasaż zakupowy. Powrót na nocleg w schronisku 
młodzieżowym, ciepła kolacja.

Dzień 5 AMSTERDAM  
Śniadanie. Przejazd do AMSTERDAMU, spacer, np.: Plac Dam (Nowy Kościół, Pomnik 
Narodowy, Pałac Królewski), handlowa ulica Kalverstraat, Begijnhof, Munt (wieża mennicy), 
targ kwiatowy, Dom Wagi, Stary Kościół (Oude Kerk), Zeedijk; programy dodatkowe: np. 
Muzeum van Gogha lub rejs po malowniczych kanałach. Wyjazd (po min. 9 godz.) i bezpośredni 
przejazd do Polski. 

Dzień 6  
Zakończenie wycieczki. 

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu (w tym także do Phantasialand), ew. 

przejazdów środkami komunikacji miejskiej, rejsu po kanałach (Amsterdam), dopłaty za dojazd 

po uczestników. 

UDOGODNIENIA:

- noclegi w hotelu zamiast w schronisku - po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości i cen.

ZMIANY PROGRAMOWE:

1/ MAASTRICHT zamiast PHANTASIALAND; dopłata: równowartość od 4 EUR/ uczestnika;   

2/ ZAANSE SCHANS (skansen) zamiast ROTTERDAMU i GOUDY; dopłata: równowartość 

od 5 EUR/ uczestnika;      

3/ KEUKENHOF (park kwiatowy) zamiast ROTTERDAMU; dopłata: równowartość od 20 

EUR/ uczestnika (ujęty bilet wstępu); w 2017r. zamiana możliwa w okresie od 23.III do 21.V. 

4/ dodatkowy dzień - AMSTERDAM; dopłata: równowartość od 42 EUR/ uczestnika; ujęte w 

dopłacie świadczenia: przejazd autokarem, nocleg ze śniadaniem w hotelu turystycznym, 

ubezpieczenie NNW i KL, zwiedzanie pod opieką pilota.

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 3 noclegi;   

- 5 posiłków;  

- przejazd komfortowym autokarem;  

- ubezpieczenie NNW i KL;  

- obsługa pilota.

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl


