9 DNI

BELGIA, HOLANDIA I LUKSEMBURG

W krainie sera i wiatraków

• AMSTERDAM • ROTTERDAM • HAGA • ANTWERPIA •
• BRUGIA • BRUKSELA • LUKSEMBURG •
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Dzień 1
Przejazd przez Polskę i Niemcy.

Haga

Amsterdam
Rotterdam

Dzień 2

Dzień 6 — Antwerpia / Brugia

Przyjazd do Holandii nad akwen zwany Morzem Wattowym.
Jest to płytki, wodno-błotnisty, obszar morski nad Morzem
Północnym, będący wyjątkowym rezerwatem biosfery, wpisanym na listę UNESCO. Dalsza podróż w okolice Leeuwarden.

Przejazd do Antwerpii, światowego centrum handlu diamentami. Zwiedzanie obejmuje: Wielki Plac, Fontanna Brabo
i domy cechowe. Nie zabraknie katedry i Domu Rubensa. Po
południu wizyta w pięknej, średniowiecznej Brugii, wpisanej
na listę UNESCO. W programie Place Burg i Markt oraz
hale targowe. Ponadto ratusz, bazylika św. Krwi i katedra św.
Salwatora. Na zakończenie rejs po kanałach miasta i zwiedzanie muzeum z obrazami H. Memlinga.

Dzień 3 — Edam / Amsterdam

Antwerpia

Przejazd przez tamę Afsluitdijk, oddzielającą Morze Północne od słodkowodnego zbiornika Ijsselmer. Następnie
wizyta w Muzeum Sera w miasteczku Edam, słynącym z jego
produkcji. Po degustacji, spacer po miasteczku i czas wolny.
Po południu przyjazd do Amsterdamu i zwiedzanie miasta.
W programie Plac Dam, Pałac Królewski i Nowy Kościół.
Rejs po kanałach Amsterdamu.

Brugia
Bruksela

Luksemburg

Dzień 4 — Amsterdam
Wizyta w Royal Coster Diamonts, najstarszej i najbardziej
znanej szlifierni diamentów. Zwiedzanie Muzeum Van Gogha,
z największym na świecie zbiorem jego dzieł. Nie zabraknie
Rijksmuseum z bogatą kolekcją malarstwa holenderskiego
i europejskiego. Czas wolny na targu kwiatowym i spacer
po dzielnicy czerwonych latarni.
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Po południu przejazd do Kinderdijk, wioski w której można
zwiedzać typowe dla holenderskiego krajobrazu wiatraki.

Dzień 7 — Gandawa / Bruksela
Wizyta w Gandawie i zwiedzanie katedry św. Bawona z ołtarzem gandawskim zwanym Adoracją Baranka Mistycznego.
Ten monumentalny poliptyk, którego autorami są bracia Hubert i Jan van Eyck, zaliczany jest do największych, średniowiecznych dzieł sztuki. Po południu, w Brukseli przejazd
przez dzielnicę Laeken z postojem przy słynnym modelu
atomu – Atomium. Następnie spacer po części miasta, gdzie
mają siedziby instytucje Unii Europejskiej i zwiedzanie historycznego centrum stolicy. W programie: Grand Place ze
wspaniałymi, średniowiecznymi kamienicami, ratusz oraz
katedra św. Michała.

Dzień 5 — Haga / Rotterdam / Kinderdijk

Dzień 8 — Bruksela / Luksemburg

Przejazd do Hagi, gdzie mieści się siedziba holenderskiego
parlamentu i rządu oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. W programie zwiedzania Pałac Pokoju, Pałac
Królewski i budynki parlamentu. Następnie wizyta w Rotterdamie, charakteryzującym się nowoczesną architekturą.
Spacer po centrum oraz wjazd na prawie dwustumetrowy
Euromaszt, skąd rozciąga się imponująca panorama miasta.

Dalsze zwiedzanie Brukseli. Przejazd pod Pałac Królewski,
następnie pod Pałac Sprawiedliwości i do bazyliki Sacre Coeur. Czas wolny. Po południu wyjazd w stronę Luksemburga.
Wieczorny spacer po stolicy Księstwa.

Dzień 9
Całodzienny przejazd do Polski.
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