
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
         

      WYCIECZKA AUTOKAROWA                

  HOLANDIA I BELGIA 

28.04-02.05.2022 
 

1. DZIEŃ - Wyjazd wieczorem i przejazd nocny przejazd do Amsterdamu.  
 

2. DZIEŃ - Zwiedzanie „Wenecji Północy”, miasta położonego na 100 wysepkach podzielonych 
blisko 160 kanałami i połączonych tysiącem mostów. Wizyta w Muzeum Van Gogha lub 
Narodowym Muzeum Rijksmuseum z przebogatą kolekcją płócien malarstwa holenderskiego. 
Następnie przejście do szlifierni diamentów z możliwością dokonania drobnych zakupów, Dom 
Rembrandta oraz muzeum figur woskowych - Madame Tussauds na Placu Dam. Rejs statkiem 
po kanałach Amsterdamu. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

3. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do Keukenhoff – słynnych na cały świat ogrodów kwiatowych 
lub ewentualnie w zamian przejazd do skansenu Zaanse Schans - drugiego co do ilości skupiska 
holenderskich dawnych wiatraków. Po południu przejazd do najsłynniejszego holenderskiego 
nadmorskiego kurortu Scheveningen, spacer plażą i promenadą słynną w całej Holandii i poza 
jej granicami, potem centrum Hagi - miasta siedzimy rządu i parlamentu Holandii. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 
 

4. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do Antwerpii. Krótki pobyt w jednym z piękniejszych miast 
Belgii – centrum miasta w tym: Katedra Notre Dame – jedna z najwyższych budowli sakralnych 
na świecie, Centralny Plac miasta z zabytkowym ratuszem, Fontanna Barbo, dom Rubensa, 
dzielnica jubilerów i diamentów lub Brugii - miasta we Flandrii niezwykle atrakcyjnie 
położonego wśród miejskich kanałów, miasta nazywanego "Flamandzką Wenecją" Po południu 
przejazd do stolicy Belgii Brukseli – będącej jednocześnie stolicą Zjednoczonej Europy - 
poznanie największych atrakcji miasta – budynki instytucji Unii Europejskiej, Pałac 
Sprawiedliwości, najpiękniejszy Ratusz i plac Europy Grand Place oraz spotkanie z symbolem 
miasta figurką Manneken Pis. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
 

5. DZIEŃ - Po śniadaniu przejazd do Polski. W trakcie przejazdu możliwość wygospodarowania 
czasu na krótki pobyt w centrum Kolonii przed monumentalną gotycką katedrą oszałamiającą 
swoimi rozmiarami. Przyjazd w późnych godzinach wieczornych lub nocnych. 
 

Świadczenia zawarte w cenie:                   ok. 1699-1899 zł    
Dokładna cena uzależniona od ilości uczestników 
 

 przejazd zachodnim autokarem z WC, barkiem, klimatyzacją,  

                           

                            BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                                              Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 eurorelax@interia.pl 
        

        

 

                

   eurorelax@interia.pl 

 

   



 3 noclegi w hotelach w pokojach 2, 3 osobowych 

 wyżywienie - 3 śniadania i 3 obiadokolacje 

 opieka i informacja turystyczna pilota 

 ubezpieczenie NNW 

 podatek vat 
 

Uwaga: cena nie obejmuje ewentualnych biletów wstępu do zwiedzanych atrakcji oraz 
obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Ubezpieczeniowy Fundusz 
Pomocowy – 20 zł/os.       

         Serdecznie zapraszamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Usługach turystycznych BPiT Euro-Relax posiada zezwolenie na działalność w zakresie 

organizacji imprez turystycznych - wpis do rejestru nr 024 oraz gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów 

www.eurorelax.pl      email:eurorelax@interia.pl 

 

 

 


