Wspaniałe Zabytki w Cieniu Tulipanów!

BENELUX
10 dni
(autokar)
Trzy małe wielkie kraje – oto definicja Beneluksu. Fascynujące miasta, wspaniałe zabytki, wielkie muzea i galerie, ciekawa
architektura, interesujące zjawiska przyrodnicze. Hrabstwo Flandrii czy ks. Brabancji to bardzo ważne miejsca w historii Europy. To
tu powstały pierwsze nowoczesne ośrodki miejskie, tu ustalano pierwsze ustawodawstwo miejskie, tu zrodził się nowoczesny
handel i giełda towarowa. Tu tworzyli sławni artyści jak Rembrand, Vermer, Rubens, Van Gogh. Czy to nie
wystarczające przesłanki by odwiedzić te kraje? Jeśli nie, to dodajmy kolejne elementy tj.: stolica Unii
Europejskiej, kanały żeglowne Amsterdamu, poldery wydarte morzu, znane na całym świecie wystawy
kwiatowe tulipanów i hiacyntów, słynne sery holenderskie czy niemniej znane belgijskie piwa. Zapraszamy na
niezapomnianą podróż po pięknej krainie historycznych Niderlandów!

1 dzień
09:00
09:15

WARSZAWA
MAGDEBURG
Zbiórka przed Pałacem Kultury - parking przed Kinoteką (od strony Al. Jerozolimskich).
Odjazd autokaru w kierunku Świecka. *Możliwość wsiadania (Stryków, Poznań). Po drodze
postój we Frankfurcie nad Odrą. Przyjazd do hotelu w okolicach Magdeburga,
zakwaterowanie.

2 dzień
(śniadanie)

MAGDEBURG
MORZE WATTOWE
LEEUWARDEN
Przejazd do Holandii. Zobaczymy dziwne przyrodnicze zjawisko nad Morzem Północnym
(płytki morski obszar wodno-błotny zw. Morzem Wattowym - dziś rezerwat biosfery, wpisany
na listę UNESCO), przejazd drogą nadmorską przez osiedle i niewielki port - przy ładnej
pogodzie spacer po nabrzeżu/osuchach Morza Wattowego. Zatrzymamy się w jednej ze
starych wiosek rybackich na wybrzeżu. Nocleg w okolicach Leeuwarden.

3 dzień
(śniadanie)

LEEUWARDEN
EDAM
KEUKENHOF
AMSTERDAM
Po śniadaniu przejazd 32 km tamą Afsluitdijk (oddzielającą Morze Północne od
słodkowodnego zbiornika Jsselmer) w kierunku Amsterdamu. Spacer po Edam – miasteczko
słynne z wielowiekowej produkcji sera i uroczej zabudowy. Fort bij Edam wchodzący w skład
linii obrony Amsterdamu, urokliwy Volendam (dawna wioska rybacka) i ulica Haven, Muzeum
sera, degustacja i zakupy. Okazja także na kęs śledzia po holendersku lub prawdziwego
Matjasa. Na koniec Keukenhof – zwiedzanie słynnej wystawy kwiatowej! (to największy w
świecie kwitnący ogród roślin cebulowych - 7 mln tulipanów, hiacyntów, narcyzów do
obejrzenia tylko wiosną!). Nocleg w hotelu.

4 dzień
(śniadanie)

AMSTERDAM
Zwiedzanie Amsterdamu. Zobaczymy m.in.: Plac Dam i Pałac Królewski (dawny ratusz),
gotycki Nowy Kościół, pałacowy Dworzec Główny, futurystyczny Nemo, dzielnica czerwonych
latarni w najstarszej części miasta (skupionej wokół Starego Kościoła), Muzeum Amstelkring
(tajemniczy budynek w dzielnicy), Nowy Rynek i Waga, nowy ratusz, przejażdżka łodzią po
kanałach wodnych wśród kupieckich kamieniczek, rezydencji i pływających mieszkalnych łajb.
Czas wolny na rynku kwiatowym, możliwość zakupu cebulek i pamiątek, również serów i
musztardy. Na zakończenie wizyta w kwartale muzealnym, fakultatywnie możliwość wizyty w
muzeum Van Gogha lub Rijsk (koszt ok. 20 EUR/os). Powrót do hotelu.

5 dzień
(śniadanie)

AMSTERDAM
HAGA
ANTWERPIA
Wyjazd do Hagi. Współczesna Haga i jej wysokościowce, Binnenhof i Sala Rycerska –
zespół historycznych budynków obecnie polityczne centrum Holandii, Buitenhof – dziedziniec
zewnętrzny, spacer przez część mieszczańską do Rezydencji Króla, Galeria Obrazów
Mauritshuis (m.in.: Dziewczyna z Perłą - Vermeera, czy Lekcja Anatomii dr TulpaRembrandta). Pałac Pokoju (siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości),
Przejazd do Antwerpii. Zwiedzanie miasta:, główny deptak Meir, Rubenshuis (Dom Rubensa
– pracownia, galeria i stary ogród), olbrzymia gotycka katedra NMP (jedna z największych
świątyń w świecie zawierająca 4 obrazy Rubensa), Rynek Główny z historyczna zabudową,
renesansowy Ratusz, średniowieczna Twierdza Steen nad Skaldą, Katedra Kolejowa. Nocleg
w hotelu.

6 dzień
(śniadanie)

ANTWERPIA
BRUGIA
GANDAWA
BRUKSELA
Przejazd do słynnej Gandawy – wizytówką miasto są wieże miejskie: katedra Św. Bawona,
Belfort z XIV w. i Św. Mikołaj w stylu gotyku skaldyjskiego, domy cechowe i magazyny
portowe, stary port, monumentalna twierdza Gravensteen - zamek Hrabiów Flandrii.
romańsko-gotycki Św. Jakub, inne. Czas wolny. Po południu przejazd do pięknej
średniowiecznej Brugii (miasta wpisanego na listę UNESCO), zwiedzanie - Plac Burg i Plac
Markt, następnie wieża Belfort i hale targowe, wspaniały gotycki ratusz, Bazylika Św. Krwi,
katedra Św. Salwatora z XIII w., przejdziemy wzdłuż żeglownych kanałów miasta do kościoła
NMP, Muzeum Szpitalne Św. Jana w tym kilka obrazów H.Memlinga, ew. stary beginaż. Czas
wolny. Zakwaterowanie w hotelu w okolicy Brukseli.

7 dzień
(śniadanie)

BRUKSELA
Zwiedzanie Brukseli m.in.: zobaczymy najbardziej znaną wizytówkę Brukseli - Atomium, park
Leyken, następnie Pałac Królewski w centrum i Pałac Cinquatenaire, piękny gotycki Notre
Dame du Sablon, Grand Place (uznawany za najpiękniejszy historyczny rynek miejski w
Europie), gotycki Ratusz XV w., Dom Chleba, pasaż Św. Huberta, Manneken Pis,
monumentalna katedra Św. Michała i Goduli, przejazd przez dzielnicę Unii Europejskiej,
gmach Parlamentu Europejskiego, ew. bazylika du Sacre Coeur. Czas wolny w Brukseli na
zakupy i degustację lokalnego piwa!
BRUKSELA
TOURNAU
WATERLOO
BRUKSELA
Wyjazd do Tournai – najstarszego miasta Belgii, miasta z doskonale zachowanym Starym
Miastem i zabytkami wpisanymi na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, m.in.
monumentalna romańsko-gotycka katedra Notre-Dame z XII w. uznawana za najpiękniejszą
świątynie w Belgii i najstarszy w Belgii Belfort, duży nieregularny rynek Grande Place z
wieńcem kamienic, dwie najstarsze kamienne domy kupieckie XII-XIII w, romańskie i gotyckie
świątynie, XII-wieczny most na Skaldzie. Po drodze Waterloo – miejsce słynnej bitwy 1815r,
rozległe pola na których ostatecznie legły w gruzach imperialne plany Napoleona, Kopiec
Lwa i panorama bitwy. Powrót do hotelu.

8 dzień
(śniadanie)

9 dzień
(śniadanie)

BRUKSELA
ARDENE
LUXEMBURG
LUDWIGSHAFEN
Wizyta w Ardenach - krainie zielonych i mocno zalesionych wzgórz, znanej głównie z operacji
wojennych II Wojny Światowej. Najpierw Dinant wciśnięte bajecznie między wysokie skały a
Mozę, oko igielne, widok z mostu na miasto i górującą na klifie cytadelę, przejazd do Ks.
Luksemburg. Esch-sur-Sure – niewielka miejscowość w Ardenach Luksemburskich położona
malowniczo na zakolu rzeki, krótki postój, wejście na wzgórze zamkowe dla wspanialej
panoramy. Zwiedzanie stolicy Wielkiego Księstwa m.in.: skała de Bock (będącą zalążkiem
miasta), Pałac Wielkich Książąt, Place d'Armes, Katedra Notre Dame w Luksemburgu i
cudowna figurka, słynny most Adolphe, pozostałości Twierdzy Luksemburg (niegdyś najlepiej
strzeżonego miasta Europy), rzut oka na dolinę rzeki Alzette i Petrusse. Nocleg w
Niemczech.

10 dzień
(śniadanie)

LUDWIGSHAFEN
WARSZAWA
Wyjazd autokarem w kierunku Warszawy przez przejście graniczne w Świecku.
Przyjazd autokaru przed Pałac Kultury (późnym wieczorem) - parking przed Kinoteką (od
strony Al. Jerozolimskich).

UWAGI
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą ulec
zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków Uczestnictwa").
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Zakwaterowanie w hotelach klasy
turystycznej w pokojach 2-osobowych, z łazienkami. Na początku wycieczki należy przekazać dewizową część ceny wycieczki
w kwocie 160 EUR. Brakujące kolacje można wykupić na miejscu – koszt ok.
autokarze przy wpłacie zaliczki!

TERMIN IMPREZY
24.04 – 03.05.2021

15 EUR za jeden posiłek. Wybór miejsc w

CENA
2 690 PLN

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 900 PLN
CENA ZAWIERA (PLN+EUR):









transport autokarem,
zakwaterowanie w hotelach klasy turystycznej (pokoje z łazienkami),
opieka polskiego pilota,
usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania,
wyżywienie zgodnie z programem (śniadania),
bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu,
komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż podróżny do 200
EUR).
CENA NIE ZAWIERA:

 Obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os),
 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu,
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej (3% ceny na Umowie),
 opcjonalnego ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy z nagłej przyczyny losowej oraz w wyniku następstwa choroby
przewlekłej (6% ceny na Umowie),

 rozszerzenia ubezpieczenia KR z powodu zachorowania na COVID-19 (zwyżka składki 60% ceny ubezpieczenia),
 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (86 PLN/os / KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 opcjonalnego ubezpieczenie THE BEST (180 PLN/os / 300000 EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR),
 wydatków natury osobistej,
 innych kosztów nie wymienionych w punkcie "cena zawiera".

