
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dzień 1.  

Wyjazd z Nowego Sącza w godzinach południowych/popołudniowych, przejazd nocny do Luksemburga. 

 

Dzień 2.  

Czas na poranną toaletę i śniadanie (we własnym zakresie) przyjazd do Luksemburga i zwiedzanie jednego z 

najmniejszych państw Unii Europejskiej, które posiada bardzo wysoki standard życia na świecie!. Zwiedzanie 

m.in.: i: forteca Bock Casemates, część oryginalnego zamku z X w., górująca nad doliną rzeki; XVII-wieczna katedra 

Notre Dame, Pałac Wielkiego Księcia, obok którego mieści się kompleks budynków z 1859 r., będącego siedzibą 

parlamentu Wielkiego Księstwa; fragmenty średniowiecznych fortyfikacji miejskich. Czas wolny – spacer po 

starym mieście. Następnie przejazd do urokliwego miasteczka Dianat  położonym w pięknej okolicy, pomiędzy 

kamiennymi klifami a rzeką Mozą. Zwiedzanie „wizytówki miasta”, którą jest dominująca w panoramie miasta 

okazała gotycka Kolegiata Najświętszej Marii Panny (Collégiale Notre Dame de Dinant). Czas wolny na kawę. 

Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 3. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Brugii - "Malutkiej Wenecji Północy" - doskonale zachowanego miasta 

średniowiecznego z krętymi uliczkami, biegnącymi wzdłuż malowniczych kanałów. Następnie przejazd do 

Antwerpii, miasta Rubensa, zwiedzanie m.in.: Steen- fragmenty XI - wiecznej fortyfikacji, Rynek Główny - Grote 

Markt, z ratuszem oraz fontanną Brabo, XVI - wieczne domy cechowe, zwiedzanie katedry Najświętszej Marii 

Panny, jednej z najwyższych na świecie, z dziełami Rubensa. Zielony Plac z pomnikiem Rubensa. Czas wolny na 

kawę i zakup pamiątek. Przejście do restauracji, obiadokolacja, następnie przejazd do hotelu, nocleg. 

 

Dzień 4.  

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Kinderdijk miasteczka słynącego z najpiękniejszych wiatraków, 

następnie przejazd do Roterdamu - miasta z największym portem świata, nazywanym często bramą Europy. 

Przejazd autokarem przez centrum z fantazyjnymi budowlami – m.in. domy kubikowe Pieta Bloma, most Erazma, 

ratusz, basen jachtowy. Wjazd na najwyższą wieżę widokową w Holandii: Euromast, skąd rozpościera się 

panorama portu i miasta. Następnie przejazd do Delft z przepiękną architekturą i kanałami oraz zwiedzanie 

fabryki porcelany. Przejazd do Hagi - siedziby rządu holenderskiego; zwiedzanie miasta: Pałac Pokoju, w którym 

to mieści się Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, starówka z kościołem św. Jakuba i Pałacem 

Królewskim. Obiadokolacja w restauracji, następnie przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

 



 

 

 
 

 

Dzień 5. 

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd do Keukenhof  - ogrodu zajmującego obszar 32 hektarów, a 

całkowita długość uliczek mierzy aż 15 km! Ten holenderski ogród z 7 milionami kwitnących roślin 

cebulowych jest największą atrakcją turystyczną w tym kraju! (dodatkowa opłata ok.20e/os).  

Następnie przejazd do Amsterdamu - spacer po mieście: targ kwiatowy, wieża mennicy, plac Dam z 

Pałacem Królewskim, kościołem Nowym i pomnikiem narodowym. Czas wolny na kawę i zakup 

pamiątek. W godzinach wieczornych przejście do restauracji na obiad, następnie wieczorny rejs 

malowniczymi kanałami Amsterdamu. O godz. 23:00 wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 

Dzień 6.  

Planowany przyjazd do Nowego Sącza o godz. 18:00.  

CENA:  700zł + 200 euro – grupa min. 45-50os  
                          

Cena zawiera: 

- przejazd autokarem Cafe Bar, DVD/Mp3, WC, Klimatyzacja; 
- 3 noce w hotelu **/*** + wyżywienie HB (śniadanie i obiadokolacja); 
- opieka pilota/przewodnika; 
- ubezpieczenie NNW, KL;  
- wieczorny rejs w Amsterdamie; 
- obowiązkowa opłata na TFG – 10zł/os – składka nie jest przychodem biura  

Cena nie zawiera – dla chętnych: 

- dodatkowy obiad w drodze powrotnej ok. 30zł 
- Ogrody Keukenhof ok. 20 euro 

 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 

W związku z powołaniem do życia w dniu 26.11.2016 Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego 

każdy klient Biura Podróży Austral zobowiązany jest do zapłaty kwoty w wysokości 10zł/os. 

przy każdorazowej rezerwacji imprezy turystycznej (obowiązuje od dnia 26.11.2016). Kwota 

przeznaczona na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zostanie automatycznie doliczona do 

wartości rezerwacji (w momencie jej dokonania). Wyjątkiem są imprezy turystyczne 

odbywające się w krajach posiadających granicę z Rzeczpospolitą Polską. Składka nie jest 

przychodem biura. 



 

 

 
Na choroby przewlekłe należy ubezpieczyć się oddzielnie-dodatkowo. 

Organizator wyjazdu zastrzega sobie prawo do zmian w programie zwiedzania, który może wyniknąć 

z indywidualnych życzeń danej grupy lub z niedostępności do tych miejsc. 


