
1 dzieñ: 
Wyjazd z Krakowa o godzinie 19.00. Przejazd przez Niemcy. 
2 dzieñ: 
Zwiedzanie Brukseli: Atomium, Pagoda Chiñska, Waterloo, £uk Triumfalny, Muzeum 
Broni, Katedra œw. Micha³a i œw. Guduli, pasa¿ œw. Huberta - wpisany na Listê Dziedzictwa 
UNESCO, Wielki Plac (Ratusz, Brabant Hall, Dom Króla) - Manekin Pis. Czas wolny. 
Obiadokolacja, nocleg. 
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Amsterdamu, zwiedzanie: Oude Kerk - "Stary Koœció³", Nieuwe 
Kerk, Magere Brud - najs³ynniejszy most w Amsterdamie, Szlifiernia Diamentów; spacer 
po XVII-wiecznym starym mieœcie, Museum Square - miejsce gdzie znajduj¹ siê 
najczêœciej odwiedzane muzea, m.in. Rijksmuseum, Muzeum miejskie. Wizyta w 
Browarze Heineken - degustacja piwa. Jednogodzinny rejs statkiem po kana³ach 
Amsterdamu; Leideplein - centrum rozrywek. Czas wolny. Obiadokolacja, nocleg. 
4 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Keukenhof, aby przywitaæ wiosnê w najwiêkszym ogrodzie 
Europy o powierzchni 32 ha, w którym jednoczeœnie kwitnie ponad 7 mln roœlin 
cebulkowych: tulipanów, hiacyntów, ¿onkili. Czas wolny. Wyjazd do Polski w godzinach 
popo³udniowych. 
5 dzieñ:
Przyjazd do Polski w godzinach rannych. 

W/w program jest ramowy. Kolejnoœæ zwiedzania 
mo¿e ulec zmianie w zale¿noœci od godzin otwarcia 
obiektów, warunków atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA:
transport komfortowym autokarem, 
2 noclegi w hotelu** (pokoje 2, 3 - 
osobowe z ³azienk¹); wy¿ywienie 
zgodnie z programem; opiekê pilota -  
przewodnika; realizacjê programu; 
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych w ofercie; 
dop³aty do pokoju 1-osobowego: 400 z³; 
biletów wstêpu, rejsu po kanale, 
lokalnych przewodników - razem ok. 65 
EUR.

30.04 - 04.05.2014

1100 z³ 

1 dzieñ: 
Wyjazd ok. Godz.13.00. Przejazd do Wiednia (dla chêtnych posi³ek tranzytowy za 
ok. 5 EUR), przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
2 dzieñ: 
Œniadanie. Przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje siê Hundertwasserhaus, 
dalej objazd przez Ring do Schönbunn (piêkny kiermasz œwi¹teczny) - dawnej 
letniej rezydencji cesarskiej, zwiedzanie apartamentów cesarskich, krótki 
spacer po ogrodach, Palmiarnia, ogród Ró¿any. Czas wolny na zakupy, 
obiadokolacja, powrót do hotelu, nocleg.
3 dzieñ:
Œniadanie. Przejazd do Naschmarkt na wielkie orientalne targowisko, dla 
chêtnych mo¿liwoœæ zakupu orientalnych przypraw. Dalej zwiedzanie Wiednia 
z przewodnikiem: Stare Miasto, Katedra Œw. Szczepana, Graben 
Registrasse: Opera, Teatr Dworski, Am Hof, Freyung. Czas wolny na 
œwi¹teczne jarmarki 
i grzane wino. Obiadokolacja z winem. Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzieñ:
Œniadanie. Wykwaterowanie; przyjazd do Krakowa w godzinach 
popo³udniowych. 

W/w program jest ramowy.
Kolejnoœæ zwiedzania mo¿e ulec 
zmianie w zale¿noœci od godzin 
otwarcia obiektów, warunków 
atmosferycznych oraz innych 
nieprzewidzianych sytuacji.

CENA ZAWIERA: 
transport komfortowym
autokarem; 3 noclegi w hotelu 
w Wiedniu, pokoje 2, 3 - osobowe 
z ³azienkami; wy¿ywienie zgodnie 
z programem; opiekê pilota; 
realizacjê programu;
ubezpieczenie KL + NNW + baga¿; 
podatek VAT.

CENA NIE ZAWIERA:
œwiadczeñ nie wymienionych 
w ofercie; biletów wstêpu do 
zwiedzanych obiektów (ok. 30 
EUR).

27.11 - 30.11.2014

790 z³ 
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