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BENELUX – 8 dni 

I – dzień 14.06.2020. 
Zbiórka Uczestników wycieczki o godz. 4.00 na parkingu przy UM w 

Sokołowie Podlaskim.  Przejazd do Międzyrzecza zwiedzanie 

Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień. Przejazd do Słubic, obiadokolacja. 

Przejazd w okolice Brunszwika, zakwaterowanie w hotelu ***, nocleg  

II – dzień 15.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Kolonii, spacer z 

przewodnikiem po mieście - katedra, ratusz, stary rynek, panorama 

nadreńska-Most Hohenzollernów . Przejazd do Akwizgranu, zwiedzanie 

miasta z przewodnikiem – katedra, ratusz, rynek. Obiadokolacja. Przejazd w 

okolice Liege , zakwaterowanie w hotelu *** , nocleg 

III – dzień 16.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Luxemburga, spacer z 

pilotem po mieście: Plac Konstytucji, katedra Notre Dame, Pałac Wielkiego 

Księcia, Izba Deputowanych, mury obronne cytadeli luksemburskiej zwanej 

niegdyś Gibraltarem Północy. Przejazd do Brukseli, zwiedzanie miasta z 

przewodnikiem: Rynek Główny – „Grand Place”, Katedra św. Michała i 

św. Guduli,  „Manneken Pis” – siusiający chłopiec, Ratusz – „Hotel do 

Ville”, „Atomium” – model kryształu żelaza, Łuk Triumfalny. 

Obiadokolacja, zakwaterowanie w hotelu *** , nocleg 

IV – dzień 17.06.202. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Gandawy, zwiedzanie 

Gandawy z przewodnikiem: Wieża Belfort, Zamek Gravensteen, katedra 

Świętego Bawona, Vrijdagmarkt, most św. Michała, kościół św. Mikołaja. 

Przejazd do Brugii, zwiedzanie Brugii z przewodnikiem:  bazylika Świętej 

Krwi, kościół Naszej Pani,  katedra św. Salvatora, plac Burg, przejad do 

Antwerpii, zwiedzanie Antwerpii z przewodnikiem: Rynek Główny z 

pięknym ratuszem, Dom Rubensa, kościół Świętego Jakuba z grobem 

Rubensa, Katedra Najświętszej Marii Panny z obrazami Rubensa,  dzielnica 

diamentów. Przejazd do hotelu***, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg 

V – dzień 18.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Goudy, typowego 

holenderskiego miasta, z bogatą historią, słynącego z handlu serem i 

ceramicznymi fajkami. Zwiedzanie z przewwodnikiem: ratusz, budynek 

wagi oraz kościół św.Jana (z najpiękniejszymi w tej części Europy XVI– 

wiecznymi witrażami ).Przejazd do Rotterdamu, zwiedzanie z 

przewodnikiem: Markthal- hala targowa, Stadhuis- budynek ratusza, kościół 

św. Wawrzyoca, Oude Haven-stary port, Kubusw oningen- domy 

kubistyczne. Zobaczymy też wieżę Euromast z której podziwiać będziemy 

panoramę stolicy regionu Holandii południowej. Przejazd do Hagi ( Den 

Haag ). Zwiedzanie miasta z przewodnikiem: Pałac pokoju – siedziba 

Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Binnen i Buitenhof- 

parlament i siedziba rządu. Ratusz, Kościół św. Jana, Pałac Królewski 

Noordeinde - siedziba króla. Obiadokolacja. Przejazd do hotelu***, 

obiadokolacja, nocleg. 
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VI – dzień 19.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Amsterdamu, 

zwiedzanie miasta z przewodnikiem - główny plac – Dam, Pałac 

Królewski, Nowy Kościół, budynek Wagi Miejskiej, plac Mennicy z wieżą 

Mennicy, pływający rynek kwiatowy. Wizyta w szlifierni diamentów 

Coster.Rejs po amsterdamskich kanałach.  Przejazd w okolice Bremy 

Zakwaterowanie w hotelu***, obiadokolacja, nocleg. 

VII – dzień 20.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, spacer z przewodnikiem po mieście 

- ratusz w wezerskim stylu renesansowym , pomnik Rolanda, budynek 

gildii kupieckiej, pomnika osła, psa, kota i koguta, czyli słynnych 

muzykantów z Bremy. Przejazd do Słubic zakwaterowanie w hotelu***, 

obiadokolacja, nocleg 

VIII – dzień 21.06.2020. 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd w okolice Kórnika, 

Zwiedzanie z przewodnikiem zespołu pałacowo – parkowego -  komnaty 

pałacowe, powozownia, park,. Obiad. Przejazd do Sokołowa 

Podlaskiego, przyjazd do Sokołowa Podlaskiego w godzinach 

wieczornych. 

 

 

 

Cena: 1250 zł. + 465 euro./os. 
Cena zawiera: Transport autokarem LUX (klimatyzacja, toaleta, dvd, 

nagłośnienie, barek kawowy), opiekę licencjonowanego pilota, 

zakwaterowanie w hotelach *** w pokojach 2-osobowych, wyżywienie: 

śniadania i obiadokolacje, obiad w ostatnim dniu wycieczki, usługi 

przewodnickie w języku polskim w Kolonii, Akwizgranie, Luksemburgu, 

Brukseli, Brugii, Gandawie, Antwerpii, Goudzie, Rotterdamie, Hadze, 

Amsterdamie i Bremie, wstępy do zwiedzanych obiektów (MRU w 

Międzyrzeczu, katedra w Kolonii, katedra w Akwiagranie, Katedra w 

Brugii, Kościół NMP i kościół św. Jakuba w Antwerpii, Euromast w 

Rotterdamie, pałac w Kórniku), rejs po kanałach w Amsterdamie, 

wynajem zestawów słuchawkowych, ubezpieczenie KL i NNW, opłate na 

TFG, podatek VAT 

 


