
BENELUKS

Amsterdam, Muzeum Van Gogha, Reichstag, 
Pergamon Museum, Antwerpia, Rotterdam, Bruggia, 

dodatkowe op³aty i informacje:

œwiadczenia zawarte w cenie:

program wycieczki:

BUTRYN TRAVEL  Biuro Podró¿y Jaros³aw Butryn
82-200 Malbork, ul. T. Koœciuszki 5e; tel./fax. 55 2720808, 2720809, 6473525; mail: biuro@butryntravel.com

www.Autowakacje.pl

orientacyjne ceny:

1699 z³ przy grupie min. 40 osobowej 

wycieczka autokarowa 6-dniowa

Dodatkowy koszty wstêpów do obiektów zwiedzanych rejsów statkami ok. 110 
euro oraz napoi do obiadokolacji. 
Wycieczki realizujemy w terminach podanych przez zamawiaj¹cego. 
Podane ceny dotycz¹ wyjazdu z Gdañska, Malborka, Elbl¹ga, Kwidzyna i Tczewa.  
W przypadku wyjazdu z innych miejscowoœci cena mo¿e ulec zmianie. 

 plus BERLIN

- przejazd komfortowym autokarem z klimatyzacj¹, wc, cafe barem, video 
- 5 noclegów w hotelu w hotelu (pokoje 2-3 osobowe z ³azienkami) 
- 5 œniadañ i 5 obiadokolacji 
- ubezpieczenie podró¿y 
- opiekê pilota – przewodnika na ca³ej trasie, przewodnik w Berlinie 
- op³aty drogowe, autostrady i parkingi 
- podatek vat 

1 dzieñ 

1 dzieñ  
Wyjazd ranny. Przerwa na posi³ek przed granic¹ niemieck¹. Przejazd na nocleg na 
terenie Niemiec. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.  
2 dzieñ  
Œniadanie. Przejazd do Luxemburga - zielonego serca Europy, krótkie zwiedzanie miasta: 
Plac Konstytucji, katedra Notre Dame, dzielnica Grund, koœció³ œw. Micha³a, prze³om rzeki 
Alzette, spacer uliczk¹ de la Corniche czyli "najpiêkniejszym balkonem Europy", bêd¹cej 
fragmentem dawnej cytadeli. Wizyta na Placu Guillaume II, ratusz, Pa³ac Wielkiego 
Ksiêcia, Izba Deputowanych, Bulwar Królewski - finansowe centrum Luksemburga.  
Przejazd do Brukseli i zwiedzanie, stolicy Belgii, miasta piwa i czekolady, w programie: 
wizyta w dzielnicy królewskiej Laeken – Atomium, spacer po zabytkowym centrum: Grand 
Palace, Ratusz z XV wieku, Dom Królewski, domy cechowe, koœcio³y. Czas wolny. Wizyta 
u Maaneken Pis’a – siusiaj¹cego ch³opczyka, symbolu Brukseli, zwiedzanie z autokaru 
dzielnicy europejskiej: Rada Unii Europejskiej, siedziba Komisji Europejskiej. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu.  
3 dzieñ 
Œniadanie. Przejazd do Antwerpii najwiêkszego miasta Flandrii, zwiedzamy: Stegn – 
fragmenty XI w. fortyfikacji, Grote Markt z raruszem oraz fontanny Brabo, Rynek 
Rêkawiczek z katedr¹. Przejazd autokarem do Brugii – ma³ej Wenecji Pó³nocy – 
malownicze miasto z doskonale zachowanymi œredniowiecznymi, krêtymi uliczkami i 
kana³ami. Rejs po kana³ach. Zwiedzanie zabytkowych koœcio³ów, rynku, wie¿y Belfort i 
bazyliki Œwiêtej Krwi Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 
4 dzieñ 
Po œniadaniu przejazd do Holandii do Amsterdamu i zwiedzanie dzielnicy muzealnej z 
pilotem – przewodnikiem , w programie:  dzielnica muzealna Amsterdamu, Rijksmuseum 
(Muzeum Narodowe) – ok. 8,5o Euro – spotkanie z przewodnikiem pilotem po 
Amsterdamie i Pary¿u, dalej Muzeum Van Gogha – (najwiêksza na œwiecie kolekcja jego 
dzie³), wizyta w jednej ze szlifierni diamentów (mo¿liwoœæ zakupu diamentów), rejs 
stateczkiem po amsterdamskich kana³ach, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud 
– czas wolny na spacer w Dzielnicy Czerwonych Latarñ i okolicy, Zakwaterowanie w 
hotelu i obiadokolacja.  
5 dzieñ 
Œniadanie, przejazd do Berlina, zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po Unter 
den Linden – zakupy i degustacja piwa, obiadokolacja w restauracji. Nocleg. 
6 dzieñ 
Œniadanie, spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Berlina, w programie: Brama 
Brandenburska, Aleja pod Lipami, Pergamon Museum, Uniwersytet Humboldta, Arsena³, 
Parlament-Reichstag, kosció³ œw. Miko³aja, wie¿a telewizyjna i inne.  
Po po³udniu wyjazd do Polski. Przerwa na posi³ek w restauracji na terenie Polski. 
Planowany przyjazd w póŸnych godzinach wieczornych. 
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