
(BX) BRUKSELA - ANTWERPIA - AMSTERDAM      4 dni

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

Dzień 1 

Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Belgii.  

Dzień 2  BRUKSELA, ANTWERPIA   

Przyjazd 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. W miarę możliwości czasowych krótka wizyta w 

ANTWERPII, np.: Dom Rubensa, Katedra NMP (jedna z najwyższych na świecie!), 

Wielki Plac (ratusz, zabytkowe kamienice, fontanna z Rzymianinem Brabo). 

Przejazd na nocleg w schronisku młodzieżowym, ciepła kolacja.  

Dzień 3  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 4  

Zakończenie wycieczki. 

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu, ew. przejazdów środkami 

komunikacji miejskiej, rejsu po kanałach, dopłaty za dojazd po uczestników. 

UDOGODNIENIA:

- nocleg w hotelu zamiast w schronisku - po wcześniejszym sprawdzeniu możliwości i 

cen.

ZMIANY PROGRAMOWE: 

1/ dodatkowy dzień - LUKSEMBURG (stolica księstwa); ddopłata: równowartość 

od 39 EUR/ uczestnika; ujęte w dopłacie świadczenia: przejazd autokarem, nocleg w 

schronisku młodzieżowym, 2 posiłki (śniadanie + posiłek biura), ubezpieczenie NNW 

i KL, zwiedzanie pod opieką pilota (przykładowy program: fortyfikacje, Muzeum 

Narodowe, Plac d’Armes, Plac Wilhelma II, Pałac Wielkiego Księcia, pomnik 

Księżnej Charlotte, Katedra Notre-Dame, Plac Konstytucji z obeliskiem 

poświęconym żołnierzom poległym w obu wojnach światowych);

2/ 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:

- 1 nocleg;   

- 2 posiłki;  

- przejazd komfortowym autokarem; 

- ubezpieczenie NNW i KL;  

- obsługa pilota.
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