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1 dzień     
Wyjazd we wczesnych godzinach porannych. Jazda przez Polskę i Niemcy w kierunku Aachen (Akwizgran). 
Wieczorny spacer po centrum miasta Karola Wielkiego i dawnej stolicy Państwa Franków - jednego z najsilniejszych 
państw we wczesnośredniowiecznej Europie. Trasa spaceru: Elisenbrunnen, Grashaus, rynek z ratuszem i domem 
Löwenstein oraz jedna z najcenniejszych świątyń w Niemczech – Katedra w Aachen. Jest mniejsza od kolońskiej, ale 
jako zabytek przewyższa ją rangą. Najważniejszą część katedry stanowi Kaplica Pałacowa (Pfalzkapelle), która jest 
pozostałością po pałacu Karola Wielkiego. Obiadokolacja, przejazd do Belgii, zakwaterowanie w hotelu w pobliżu 
granicy niemiecko-belgijskiej  i nocleg. 
 
2 dzień      
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Brukseli Przyjazd do Brukseli i wizyta pod Atomium - symbolem 
Brukseli. Jest to 15 miliardów razy powiększony model kryształu żelaza, o wysokości 103 metry, zbudowany z okazji 
EXPO w 1958 r. Przejazd przez królewską dzielnicę Brukseli Laeken i zwiedzanie miasta. W programie: Park 
Pięćdziesięciolecia z Łukiem Triumfalnym, Rondo Schumana i budynki Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, 
Pałac Królewski, Pałac Sprawiedliwości i Katedra św. Michała i św. Guduli, Wzgórze sztuki i spacer uliczkami, wizyta 
Grand Place z pięknymi cechowymi kamieniczkami, ratuszem i Domem Królewskim, Galerie św. Huberta. W 
programie również odwiedziny dwóch brukselskich „sikających” atrakcji: Manneken Pis i Janneke Pis Czas wolny na 
zakupy piwa i belgijskich pralinek. Obiadokolacja w Brukseli przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg. 
 
3 dzień                 
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Brugii i spacer po historycznym centrum: jezioro Minnewater, 
Begijnhof, Szpital św. Jana, kościół Najświętszej Marii Panny, plac Burg z gotyckim ratuszem i bazyliką Najświętszej 
Krwi oraz Grote Markt  z dzwonnicą Belfort i Sukiennicami. Czas wolny. Następnie przejazd do Antwerpii. Krótki 
spacer: Forteca Steen, Vleeshuis, Rynek Główny (Grote Markt) z fontanną Brabo i ratuszem uważanym za jeden z 
najważniejszych zabytków renesansowych Belgii, pięcionawowa Katedra Najświętszej Marii Panny z najwyższą 
wieżą w Niderlandach i Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Po zwiedzaniu Antwerpii wyjazd w kierunku Holandii. 
Przyjazd do hotelu w Holandii zakwaterowanie i nocleg. 
 
4 dzień       
Wczesne śniadanie, następnie przejazd do Aalsmeer i zwiedzanie giełdy kwiatów FloraHolland.  Poczuć tu można 
atmosferę „kwiatowego Wall Street”. Następnie przejazd przez region Bollenstreek do Lisse i wizyta w słynnym 
ogrodzie Keukenhof, który  rozciąga się na obszarze 32 ha i rozkwita wiosną ponad 7 milionami kwiatów cebulowych 
- tulipanów, hiacyntów, narcyzów czy żonkili. Jest największym ogrodem z kwitnącymi roślinami cebulowymi na 
świecie. Po pobycie w Keukenhof przejazd do Delft – jednego z ważniejszych portów Holandii w XVII w., gdzie żył i 
tworzył malarz Johanes Vermeer. Krótki spacer po historycznym centrum: Rynek z ratuszem i gotyckim kościołem 
Nieuwekerk, Oudekerk i Prinsenhof.  Obiadokolacja i powrót do hotelu i nocleg. obiadokolacja. 
 
5 dzień  
Śniadanie i wyjazd w kierunku Rotterdamu w Holandii. Przejazd ulicami miasta– m.in. Ratusz, Domy kubikowe Pieta 
Bloma, most Erazma, basen jachtowy i wizyta na Euromaszcie najwyżej położonej platformie widokowej w Holandii. 
Następnie Po przejazd do Hagi i zwiedzanie miasta - siedziby holenderskiego rządu i parlamentu i wielu 
międzynarodowych instytucji. Domy parlamentu – Binnenhof, pałac królewski stary i nowy ratusz i Pałac Pokoju.  
Czas wolny, a następnie przejazd i zwiedzanie Madurodam – Holandii w miniaturze, gdzie wszystkie najważniejsze 
budowle i atrakcje Niderlandów przedstawione są, pełne ruchu, w skali 1:25. Po wizycie w Madurodam przejazd do 
Scheveningen – nadmorskiej dzielnicy Hagi. Obiadokolacja w restauracji z widokiem na morze i molo, krótki spacer 
po plaży, powrót do hotelu i nocleg. 
  
6 dzień 
Śniadanie i wykwaterowanie z hotelu.  Przejazd do Zaandam i zwiedzanie Przejazd do Zaandam i spacer po Zaanse 
Schans – skansenie wiatraków. Wiatraki pojawiły się tu w XVII służyły jako napęd różnego rodzaju maszyny w 
pierwszym na świecie okręgu przemysłowym. Podczas zwiedzania Zaanse Schans wizyta w na farmie serowej 
połączona z prezentacją wyrobu sera i degustacją, a następnie przejazd do Amsterdamu na Museumplein. Wizyta w 
szlifierni diamentów z możliwością zakupów. Czas wolny i indywidualne zwiedzanie Rijksmuseum lub Van Gogh 
Museum. Następnie w wizyta  na największym targu ulicznym na ulicy Albert  Cuypstraat (nieczynny w niedzielę). 
Przejście pod Heineken Experience i wizyta w multimedialnym muzeum mieszczącym się w dawnym browarze  
poświęconym marce Heineken (nie ma wejścia dla grup w soboty). Spacer w kierunku Placu Rembrandta,  a 
następnie Placu Dam z Pałacem Królewskim. Czas wolny połączony ze spacerem,  we własnym zakresie, po 
Dzielnicy Chińskiej i Dzielnicy Czerwonych Latarni (Red Light District). (Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
zwiedzanie tego obszaru dozwolone jest  tylko indywidualnie bez przewodnika. Natomiast w strefie  XVII-wiecznych 
kanałów tzw. Grachtengordel, ograniczonej ulicami Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade, Piet Heinkade  i De 
Ruiterkade dozwolone jest zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem w grupach nie większych niż 15 osób). Po 
zwiedzaniu Amsterdamu obiadokolacja i rejs po kanałach z językiem polskim statkiem Lovers. Wyjazd w kierunku 
Polski.  
 
7 dzień  
Jazda nocna przez Niemcy. Przyjazd na miejsce zbiórki w późnych godzinach popołudniowych.  
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