
           

SZKOLNA WYCIECZKA DO KRAJÓW BENELUXU

                                                        17-23.05.2020r.

1 dzień 17.05

Wyjazd z miejsca zbiórki w godzinach nocnych, przejazd do Luksemburga. 

2 dzień 18.05

Zwiedzanie Luksemburga, m.in. Plac Konstytucji, katedra Notre-Dame, Pałac Wielkiego Księcia, fragmenty 
murów i cytadeli. Następnie spacer nad dzielnicą Grund ulicą de la Corniche. Przejazd do hotelu, 
obiadokolacja i nocleg w hotelu.

3 dzień 19.05

Śniadanie, Wyjazd do Brukseli, zwiedzanie m.in. Grand Place – XV -wieczny rynek z ratuszem, Dom Króla - 
XVI-wieczny pałac, Muzeum Miejskie z imponującą kolekcją ceramiki i wyrobów ze srebra, będących chlubą 
Brukseli. Katedra Św. Michała – gotycka katedra z pięknymi XVI-wiecznymi witrażami. Park jubileuszowy 
wraz z łukiem triumfalnym. Następnie przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

4 dzień 20.05

Śniadanie, wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli  - sala obrad, indywidualny briefing, podczas 
którego pracownik PE prezentuje rolę i uprawnienia Parlamentu Europejskiego, tura pytań i odpowiedzi 
oraz pobyt na galerii sali obrad. Przejazd do Laeken – Królewskiej dzielnicy Brukseli. Wizyta w Brupark  - 
Brukselskiego parku rozrywki , a w nim parku miniatur „Mini Europe” - ze słynnymi europejskimi budynkami
zrekonstruowanymi w skali 1:25 – od Big Bena po Wieżę Eiffla. Atomium – wysoki na 103 m monumentalny 
model kryształu żelaza, powiększony 165 miliardów razy. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

5 dzień 21.05
Śniadanie, przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie stolicy Holandii: Muzeum Van Gogha lub Rijskmuseum –
muzeum narodowe, szlifiernia diamentów, spacer ulicami starego Amsterdamu (Plac Dam, Plac Królewski,
Nowy Kościół, Pomnik Narodowy, Dom Rembranta), wizyta na stadionie AJAX AMSTERDAM. Przejazd do
hotelu na obiadokolację i nocleg.

6 dzień 22.05

Śniadanie, wyjazd do Strassburga. Zwiedzanie starego miasta, m.in.: dzielnica La Petite France, kościół św.
Tomasza, gotycka katedra Notre-Dame, Muzeum Alzacji, Pałac Europy  następnie rejs statkiem po Renie.
Obiadokolacja i nocny przejazd do miejsca zbiórki.

7 dzień 23.05
Powrót na miejsce zbiórki w godzinach porannych/ przedpołudniowych



Świadczenia zawarte w cenie :

 Przejazd autokarem od podwyższonym standardzie,

 2 noclegi w hotelach *** ( pokoje 2,3,4 osobowe ) oraz 2 noclegi w Schroniskach młodzieżowych w 
pokojach wieloosobowych,

 4 śniadania i 5 obiadokolacji, 

 Ubezpieczenie KL,NNW ( Signal Iduna ),

 Obowiązkowa wpłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

 Opieka Pilota/Przewodnika,

    Koszt : 1700 zł /os  + 50 EUR (wstępy do zwiedzanych obiektów)


