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Bruksela, Amsterdam
wycieczka 5-dniowa

Bruksela to miasto cze-
kolady, koronek, pięk-
nej architektury. Jego 
symbolami są model 
atomu i słynna rzeźba 
siusiającego chłopczyka. 
Stolica Belgii to jedyne 
w swoim rodzaju mia-
sto. Francuskojęzyczne, 
choć należące do Flan-
drii. Wieloetniczne, 
choć bardzo belgijskie. 

Znaczące w świecie, 
dzięki siedzibom in-
stytucji europejskich, a 
jednocześnie pozostające 
w cieniu stolic innych 
państw. Miasto do in-
nych niepodobne.



PROGRAM WYCIECZKI
DZIEŃ 1
Wyjazd z Kołobrzegu o godz.15.00. Przejazd nocny przez 
Niemcy. Planowany czas przejazdu ok. 15 godzin.

DZIEŃ 2
Około godziny 8:00 przyjazd do Brukseli. Zwiedzanie 
Brukseli rozpoczniemy od barokowego rynku Grand Place. 
Zobaczymy m.in. słynną figurkę siusiającego chłopczy-
ka - symbol miasta i Galerie św. Huberta. Zatrzymamy 
się przy Rue Neuve, gdzie pod jednym dachem znajdują 
się eleganckie sklepy, restauracje i kawiarnie. Zwiedzanie 
dzielnicy Leopold. Zobaczymy m.in. imponujący gmach 
Rady Europy i siedzibę Parlamentu Europejskiego. Kolacja. 
Nocleg.

DZIEŃ 3
Po śniadaniu przejazd do Gandawy. W Gandawie podzi-
wiać będziemy m.in. Zamek Hrabiów - imponującą twier-
dzę z IX w. i katedrę św. Bawona ze wspaniałym ołtarzem, 
„Adoracją Baranka Mistycznego”. Po południu przejazd do 
Brugii. Brugia jest najlepiej zachowanym średniowiecznym 
miastem Europy. Zobaczymy m.in. jeden z najstarszych 
ratuszy miejskich w Belgii, sukiennice i dzwonnicę z XIII 
w. Nocleg.

DZIEŃ 4
Po śniadaniu przejazd do Amsterdamu. Zwiedzanie roz-
poczniemy od wizyty w Muzeum Narodowym /fakultatyw-
nie/, z kolekcją dzieł Rembrandta. Odbędziemy spacer ma-
lowniczymi uliczkami miasta i będziemy mogli podziwiać 
XVII-wieczne kamieniczki. Odwiedzimy tradycyjny targ 
kwiatowy z bogatym wyborem kwiatów, cebulek i nasion.

Po południu zobaczymy plac Dam i zwiedzimy Muzeum 
Diamentów (fakulatywnie). Wieczorem podziwiać będzie-
my barwne wieczorne życie Amsterdamu. Przejazd nocny 
do Polski.

DZIEŃ 5
Przewidywany przyjazd do Kołobrzegu około godziny 
11:00.

ŚWIADCZENIA
autokar klasy lux,
opieka pilota, miejscowy przewodnik,
pieczenie KL i NNW,
2 noclegi w hotelu klasy turystycznej,
2 śniadania,
cena nie zawiera biletów wstępu /fakultatywnie/ ok. 
45 euro.

TERMIN - do uzgodnienia
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