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„BENELUX TOUR” 
LUKSEMBURG-BRUGIA-GANDAWA-BRUKSELA-AMSTERDAM  

 

1 dzień 

Zbiórka uczestników w ustalonym miejscu; wyjazd, przejazd przez 

Niemcy; 

2 dzień 

Przejazd do LUKSEMBURGA spacer po centrum: fortyfikacje, Muzeum 

Narodowe, Plac d’Armes, Plac  i Pomnik Guillaume II, Pałac Wielkiego 

Księcia, Plac Konstytucji z obeliskiem, Katedra; przejazd na nocleg w 

hotelu turystycznym; obiadokolacja; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do BRUGII, spacer po starym mieście: Markt z Dzwonnicą, Halami i 

Pomnikiem Przywódców Brugii, przejście do Burgu i Bazyliki Krwi oraz Ratusza, Oude Grife i kanały 

brugijskie (dla chętnych – rejs stateczkiem po kanałach); przejazd do GANDAWY (Gent), spacer trasą 

turystyczną: Katedra św. Bawona, Ratusz, Twierdza Gravensteen, powrót na nocleg w hotelu 

turystycznym; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd  do BRUKSELI; zwiedzanie: Manneken Pis - maleńki posążek 

siusiającego chłopczyka, symbol miasta; przejście przez Grande Place, przy którym stoi Ratusz, Dom 

Króla i zabytkowe kamienice, zwiedzanie katedry Św. Michała, Parlament, spacer przez Park Brukselski 

pod Pałac Królewski, przejazd pod Instytucje Europejskie i do Atomium; powrót na nocleg; obiadokolacja; 

 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do AMSTERDAMU w godzinach rannych, spacer na trasie, np.: Plac 

Dam: Nowy Kościół, Pomnik Narodowy, Pałac Królewski, Muzeum Figur Woskowych, Kalverstaad, Targ 

Kwiatowy, Mennica, Muzeum Van Gogha lub Muzeum Królewskie, Uniwersytet, Dom Wagi, Stary Kościół, 

rejs po kanałach; wyjazd w drogę powrotną, przejazd przez Niemcy; 

 

6 dzień 

Powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych; 
 

 
Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja) 

 3 noclegi wg programu w hotelu turystycznym 

 6 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w 

program imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 


