„KRAINA PIWA, SERÓW I CZEKOLADY” - BENELUX
Amsterdam, Rotterdam, Haga, Scheveningen, Delft, Volendam i Zaanse Schans
w Holandii; Bruksela, Antwerpia, Gandawa i Brugia w Belgii oraz Luksemburg

Termin: 4/5–9/10 V 2018 r.

Cena:

1599,- zł/osobę (z VAT)

Program wycieczki:
4 V Zbiórka we Wrocławiu (stacja paliw przy ul. Suchej 15) o godz. 22:00. Wyjazd autokarem w kierunku Holandii o 22:30, przejazd
nocny przez Niemcy.
5 V Przyjazd w rejon Amsterdamu ok. godz. 10:00, spotkanie z przewodnikiem oraz przejazd do Zaanse Schans – wioski wiatraków,
wizyta w jednym z nich; przejazd do malowniczego Volendam, spacer nabrzeżem gdzie cumują różnego rodzaju kutry i jachty.
Obiad rybny w Volendam. Przejazd do Rotterdamu do hotelu, ok. 18:30 zakwaterowanie. Czas wolny, nocleg.
6 V Śniadanie w hotelu, po nim przejazd do Amsterdamu, gdzie spotkanie z przewodnikiem oraz zwiedzanie miasta: Central
Station, ulica Dam z budynkiem giełdy holenderskiej, Pomnik Wolności, Pałac Królewski, czarny kościół; spacer dzielnicą
chińską, średniowieczną częścią miasta oraz dzielnicą czerwonych latarni; degustacja serów, wizyta w szlifierni diamentów
oraz czas wolny na targu kwiatów Singiel; rejs kanałami Amsterdamu. Ok. 18:00 obiadokolacja (chińska), po niej przejazd na
nocleg do Rotterdamu.
7 V Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem oraz wyjazd w kierunku Hagi. Po drodze wizyta w Delft – mieście genialnego
niderlandzkiego malarza Johannesa Vermeera. Przyjazd do Hagi – Plac Pokoju, dzielnica ambasad, spacer po centrum. Wizyta
w Madurodramie (Holandia w miniaturze). Przejazd do nadmorskiej dzielnicy Hagi – Scheveningen, która jest najelegantszym
kurortem Holandii, spacer bulwarem nadmorskim oraz wstęp na molo. Obiadokolacja w Scheveningen na bulwarze. Przejazd
do Belgii do Antwerpii, gdzie zakwaterowanie w hotelu i nocleg w hotelu.
8 V Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem oraz spacer po starówce w Antwerpii – mieście złotników; przejazd do Gandawy,
spacer uliczkami starej Gandawy pod sukiennice, historyczny ratusz miejski oraz zamek hrabiów Flandrii, wizyta w kościele św.
Bawona (Ołtarz Baranka Mistycznego braci van Eyck). Następnie przejazd do Brugii, gdzie spacer na Grote Mark (hale targowe
i dzwonnica miejska) oraz na Rynek Miejski, gdzie znajduje się ratusz; wizyta w kościele NMP ze 122-metrową wieżą, w
którym znajdują się groby książąt Burgundii oraz rzeźba Michała Anioła - Madonna z Dzieciątkiem. Możliwość zakupienia
słynnej belgijskiej czekolady oraz skosztowania wybornego belgijskiego piwa. Obiadokolacja w Brugii (typowa kuchnia
belgijska). Powrót do hotelu w Antwerpii, nocleg.
9 V Śniadanie w hotelu, po nim wyjazd w kierunku Brukseli, objazd z przewodnikiem w dzielnicy Unii Europejskiej, wizyta w
najpiękniejszym zakątku Brukseli – na Wielkim Placu oraz spacer pod Manneken Pis. Przejazd do Luksemburga, spacer po jego
starej części: Plac d’Armes, Pałac Wielkich Książąt, Plac Guillaume II, katedra Notre Dame, widok na rzekę Alzette. Czas wolny
na terenie Starego Miasta (możliwość indywidualnego posiłku). O godz. 18:00 wyjazd w kierunku Polski.
10 V Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 6:00.

Cena zawiera:
- przejazd autokarem o wysokim standardzie na trasie
zgodnej z programem;
- 4 noclegi w hotelach***, pokoje 2,3-os. z łazienkami i WC;
- 4 obiadokolacje lub obiady oraz 4 śniadania;
- opiekę przewodników w Holandii, Belgii i Luksemburgu
- opiekę pilota w trakcie całej wycieczki;
- podstawowe ubezpieczenie zagraniczne NNW i KL;
- opłaty drogowe, parkingowe oraz wjazdowe do miast;
- obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.

Uwagi:
- uczestnicy muszą posiadać ważne paszporty lub dowody
osobiste;
- osoby cierpiące na przewlekłe schorzenia, które mogą
zakłócić ich pobyt na wycieczce, winni powiadomić o tym
organizatora w celu rozszerzenia zakresu ubezpieczenia;
- kalkulacja ceny została dokonana dla min. 47 uczestników
(przy mniejszej ilości osób cena wycieczki może wzrosnąć);
- jeżeli kurs € trwale przekroczy poziom 4,30 zł, całkowita
cena wycieczki może nieznacznie wzrosnąć;

Dodatkowe opłaty: rejs kanałami Amsterdamu oraz wstępy do zwiedzanych obiektów – ok. 45,- €/os.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARK’TUR
81-166 Gdynia, ul. Podgórska 3B/4
NIP: 554-110-32-40
Konto: 03 1500 1360 1213 6005 0790 0000
Wpis do ROTiPT nr 585 – Marsz. Woj. Pomorskiego

Marek Ostrowski – właściciel
tel.: (+48) 601 663 991
email: marktur@poczta.onet.pl
Strona firmy: www.marktur.pl

Jarek Skalski
– przedstawiciel
tel.: (+48) 609 712 165
e-mail: jarek_s_2000@wp.pl

