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Wycieczka do Holandii i Belgii  
od 26.05 do  04.06.2015 

Dzień 1 [26.05.2015] 
-Wyjazd z Torunia o godzinie 4.00. Przejazd przez Niemcy do Holandii 
-Przerwa w  Arcen. Spacer po wspaniałych ogrodach, które należą do najpiękniejszych w Holandii. 
-Około 19 przyjazd na miejsce noclegowe, zakwaterowanie 

Dzień 2 [27.05.2015] 
-Delft– za sprawą produkcji fajansu, nazywany „Niebieskim Miastem”. Wizyta w Królewskiej Manufakturze 
Fajansu, dzięki której miasteczko zawdzięcza swoją sławę. Zwiedzanie gwarnego, pełnego zabytków 
i...turystów rynku; Nieuwe Kerk. 

-Haga– polityczna stolica Holandii, rezydencja królewska ale również siedziba międzynarodowych instytucji i 
urzędów. Zwiedzanie m. in: Binnenhof – holenderski parlament; Pałac Noordeinde– miejsce pracy królowej; 
Vredespaleis– siedziba Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Stare Miasto. 

-Zwiedzanie Mauritshuis , Królewskiej Galerii Malarstwa, gromadzącej wielkie dzieła mistrzów holenderskich 
i flamandzkich z XVII w. Najsłynniejszy eksponat to „holenderska Mona Lisa” – Dziewczyna z perłą, Jana 
Vermeera 

-Wizyta w działającej od 1842 r. destylarni likierów i ginów . Okazja do skosztowania tradycyjnych 
holenderskich alkoholi. 

Dzień 3 [28.05.2015] 
Amsterdam– stolica Holandii to miasto o wielu obliczach. Zachwyca labiryntem kanałów i klimatycznymi 
uliczkami. To skarbiec światowego malarstwa i równocześnie najbardziej „swobodne miasto świata”. 

-Spacer po czarującej Starówce Amsterdamu, na trasie m.in.: Dam– najważniejszy plac z Pałacem 
Królewskim, pomnikiem Pamięci Narodowej; Kościół zwany „Papugą”; Bloemenmarkt– pływający targ 
kwiatów; Plac Rembrandta. 

-Zwiedzanie Kwartału Muzeów, skrywającego największe skarby kultury światowej:  Rijksmuseum– bezcenne 
zbiory prac m.in.: Rembrandta, Vermeera, Halsa; Muzeum van Gogha– z największym zbiorem dzieł mistrza 
postimpresjonizmu. 

-Rejs po kanałach amsterdamskich to okazja do poznania stolicy Holandii z innej perspektywy i przekonania 
się dlaczego nazywany jest „Wenecją Północy”. 

-Muzeum Heinekena– wizyta połączona z degustacją najbardziej znanego na świecie holenderskiego piwa. 

Dzień 4 [29.05.2015] 
-Przejazd przez wielobarwne pola kwiatów do Keukenhof – najpiękniejszego i największego ogrodu świata.  

Spacer ścieżkami po parku, w którym wiosną rozkwita 7 mln tulipanów, narcyzów i hiacyntów! 

*Możliwość wizyty w Muzeum Czarnego Tulipana– miejscu, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o tym 
kolorowym symbolu Holandii 

-Haarlem– skarb Północnej Holandii, który zachwyca labiryntem brukowanych uliczek. Zwiedzanie m.in.: 
rynku z pomnikiem holenderskiego wynalazcy druku; Kościół św. Bawona, Dom Corrie ten Boom– 
holenderki, która pomogła wielu żydom, w ucieczce przed nazistami. 

-Wizyta w Skansenie Zaanse Schans – tradycyjna wioska z wiatrakami, gdzie można poczuć atmosferę dawnej 
Holandii. 

-Wieczorny spacer po owianej legendami Dzielnicy Czerwonych Latarni z niezliczonymi klubami nocnymi i 
legalnymi domami publicznymi 
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Dzień 5 [30.05.2015] 
Lejda– rodzinne miasto Rembrandta z najstarszym uniwersytetem w Holandii. Spotkanie z władzami 
partnerskiego miasta Torunia 

Rotterdam– to nie tylko jeden z największych portów świata to także nowoczesne oblicze Holandii. Spacer po 
części portowej, na trasie m.in.: Blaak, zespół budowli o awangardowej architekturze wśród, których wyróżnia 
się Kijk Kubus; Delfshaven, stara portowa dzielnica z malowniczą zabudową. 

*Możliwość wjazdu na 185 m wieżę widokową, najwyższą w Holandii, skąd można podziwiać nie tylko potęgę 
i ogrom rotterdamskiego portu, ale również panoramę w promieniu 30 km! 

Kinderdijk – miasteczko najpiękniejszych wiatraków, za sprawą których zostało wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. 

Dzień 6 [31.05.2015] 
Madurodam – miasteczko z kopiami budowli holenderskich odtworzonych w skali 1 :25 

Po trudach zwiedzania, odpoczynek w Scheveningen – najsłynniejszym kurorcie nadmorskim Holandii.  

Spacer wzdłuż nadmorskiego bulwaru. 

Spacery: Japanese Garden (Clingendael Park) i Westerbroekpark 

BELGIA 
Dzień 7 [01.06.2015] 

Bruksela– wspaniała stolica Belgii, serce zjednoczonej Europy, zachwyca swoją różnorodnością. 

-Dzielnica Unii Europejskiej– Parlament Europejski, budynek Komisji Europejskiej, Rada UE , Atomium 

-Spacer po brukselskiej starówce, na trasie m.in.: Grand-Place, jeden z najpiękniejszych placów świata, 
otoczony wspaniałymi zabytkami; Pałac Sprawiedliwości; imponująca gotycka Katedra św. Michała i 
Guduli – patronów miasta; Siusiający Chłopczyk (Manneken Pis) – fontanna, bez której nie można sobie 
wyobrazić Brukseli. 

• Możliwość spaceru po Parku Pięćdziesięciolecia, powstałym z okazji złotego jubileuszu niepodległości  
Belgii. Na trasie: Łuk Triumfalny, Wielki Meczet, Królewskie Muzeum Wojska 

 

Dzień 8 [02.06.2015] 
Antwerpia– miasto Rubensa, znane także jako „perła w koronie hiszpańskich Habsburgów” 

Zwiedzanie: stare miasto z katedrą Najświętszej Marii Panny, Groote Markt z ratuszem, fontanną Brabo oraz 
wyśmienitymi kamienicami cechowymi, Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. 

Mechelen– religijna stolica kraju ze wspaniałym rynkiem, gotycką katedrą św. Rombouta 

Breda – jedno z najpiękniejszych miasteczek Brabancji. Spacer po starówce m.in.: Grote Kerk , 
monumentalny, gotycki kościół z imponującą 97 m wieżą; Grote Markt , historyczne centrum miasta. 

Dzień 9 [03.06.2015] 
Brugia– miasto o wyjątkowym uroku, oplecione siecią kanałów, ze wspaniałymi średniowiecznymi zabytkami, 
wpisane na listę UNESCO. Zwiedzanie m.in.: dwa rynki Burg i Markt  z dumną wieżą strażniczą;  

kościół Mariacki  z wybitnymi dziełami sztuki, bazylika św. Krwi, Beginaż, Jezioro Miłości. 
-Rejs statkiem po labiryncie kanałów 
Gandawa– nazywana średniowiecznym Manhattanem, której pomyślność gospodarcza trwa nieprzerwanie.  

Zwiedzanie starówki, na trasie m.in. imponująca Katedra św  Bawona; Het Gravensteen, bajeczna rezydencja 
hrabiów Flandrii; dawne wspaniałe domy cechowe. 

Wypoczynek nad Morzem Północnym w Ostendzie. Spacer po najsłynniejszym belgijskim kurorcie. 
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Dzień 10 [04.06.2015] 
-Złożenie kwiatów na Polskim Cmentarzu Honorowym, gdzie pochowany został gen. Maczek. Wizyta w 
Muzeum Gen. Maczka, upamiętniające trud polskich żołnierzy 1 Dywizji Pancernej, w wyzwolenie Bredy i 
Holandii spod okupacji niemieckiej. 

-Wykwaterowanie, przejazd przez Niemcy z przerwą na obiad. 
-Powrót w godzinach nocnych do Torunia 

Zakwaterowanie: 

Apartamenty 
Wakacyjny Ośrodek Wypoczynkowy **** poło żony jest w Brabancji Północnej, w pobliżu Bredy. Jest to 
idealna baza wypadowa do poznawania zarówno Belgii (20 km od granicy holendersko-belgijskiej, 60 km od 
Antwerpii) jak i Holandii (50 km od Rotterdamu i 90 km od Amsterdamu). Atutami ośrodka jest położenie w 
spokojnej okolicy lasów i łąk.  

Do dyspozycji gości jest basen (odkryty i zakryty), sauna, kręgielnia, mini-golf, restauracja, supermarket.  

Możliwość wypożyczenia rowerów. Bezpłatny internet w budynku głównym. 

Zakwaterowanie w piętrowych domach wakacyjnych (dla 6 osób) w pokojach dwuosobowych.  

Wszystkie  domy o powierzchni 98 m2 urządzone są w następujący sposób: 

• 1 sypialnia z łóżkiem małżeńskim 
• 2 sypialnie z dwoma pojedynczymi łóżkami (z możliwością połączenia) 
• pokój dzienny z wygodnym kanapo-tapczanem, połączony z jadalnią (TV, telefon) 
• w pełni wyposażona kuchnia (piec, czajnik elektryczny, mikrofalówka, lodówka, expres do kawy) 
• 2 x toaleta 
• 3 x łazienka 
• taras z meblami ogrodowymi 

Świadczenia: 
• Przejazd komfortowym autokarem wyposażonym w klimatyzację, regulowane fotele, TV 
• 9 x nocleg w wybranym standardzie 
• 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja, 2 x obiad w drodze 
• Opiekę pilota oraz przewodników lokalnych 
• Ubezpieczenie PZU Wojażer: KL 40 000 zł i NNW 10 000 zł 
• Opłata klimatyczna Koszt przy grupie 45-50 osób Apartamenty: 2900 zł    Przyjęty kurs Euro: 4,1 – 4,3 zł 
Wstępy do obiektów wybranych przez grupę są płatne dodatkowo, wg wyliczenia. 
 
Uwagi: 
Termin wycieczki został zmieniony na  26.05-04.06.2015  (ze względu na święto w Holandii w dniu 25 maja). 
Program wycieczek w poszczególnych dniach może być zamieniony, ponieważ nie są uzgodnione: dzień 
spotkania w Parlamencie EU w Brukseli i spotkanie z władzami Lejdy. 

 
Do końca stycznia należy wpłacić zaliczkę 500,- zł od osoby na konto Stowarzyszenia Emerytów GT 
        nr :      61 1160 2202 0000 0000 4440 1650 
Następne informacje zostaną podane w terminie późniejszym. 
Kontakt: Adam J. tel: 510-038-130 


