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            Dzień 1 i 2 

 wyjazd ze Poznania o godz. 20:00, przyjazd tranzytowy przez Niemcy 

 przyjazd do Księstwa Luksemburga, jednego z najmniejszych państw Unii Europejskiej 

 zwiedzanie: Plateau du Kirchberg z nowoczesnymi budynkami Dzielnicy Europejskiej 

 forteca Bock Casemates, XVII-wieczna katedra Notre Dame, Pałac Wielkiego Księcia, fragmenty 

średniowiecznych fortyfikacji miejskich.  

 czas wolny na starym mieście (możliwość zjedzenia posiłku i zakupu pamiątek)

 wyjazd w stronę Brukseli, przez belgijskie Ardeny, 

 przejazd do hotelu; nocleg              

Dzień 3 

 śniadanie, 

 krótki przejazd do Brukseli,  

 zwiedzanie  - wizyta przy słynnym Atomium, modelu przedstawiającym powiększoną 165 mld 

razy cząsteczkę żelaza,  

 Budynki Administracji Europejskiej - niezwykły pod względem architektonicznym 

Berlaymont, siedzibę Komisji Europejskiej zwanej też ze względu na rozmiary Belraymonster 

 Parlament Europejski (zwiedzanie sali obrad oraz multimedialnego Parlamentarium),  

 spacer po "Najpiękniejszym Placu Świata" - Grand Place z jego cudownymi kamieniczkami, 

bogato zdobionymi siedzibami Cechów, Ratuszem i Pałacem Królewskim, spacer do Maaneken 

Pis - symbolu miasta, figurki przedstawiającej siusiającego chłopczyka, katedra św. Michała, 

 obiad; przejazd do hotelu; nocleg              

Dzień 3 i 4 

 śniadanie, przejazd do Holandii,  

 zwiedzanie stolicy Holandii Amsterdamu - zwanej „Wenecją Północy” położonej  na 90 

wyspach połączonych ze sobą tysiącem mostów. Odwiedzimy tutaj Plac Rembrandta, targ 

kwiatowy, Plac Dam z Pałacem Królewskim oraz legendarne centrum Amsterdamu z dzielnicą 

czerwonych latarni. 

 czas wolny na starym mieście (możliwość zjedzenia posiłku i zakupu pamiątek) 

 powrót do Poznania w godzinach porannych. 

CENA 920 zł/os. dla grupy 40 uczestników  

Świadczenia zawarte w cenie:  

 przejazd komfortowym autokarem  

 2 noclegi w hotelu  */** typu Premiere Classe w Belgii  

 opieka pilota  

 wyżywienie: 2 śniadania i 1 obiadokolacja 

 ubezpieczenie KL 80000 zł oraz NNW 10000 zł 

Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz opłat za przewodnika 

– dodatkowo płatne u pilota w autokarze – 30  € 


