CITY BREAK: BRUKSELA 4 dni
Bruksela to nie tylko stolica Unii Europejskiej, ale też czekolady, komiksów, piwa i secesji! Na terenie niewielkiej starówki znajdują
się bezcenne skarby brabanckiego gotyku, liczne parki, murale oraz imponujący rozmachem Grand Place, który oczarował Victora
Hugo. Będąc w Brukseli warto również wybrać się do Antwerpii – zabytkowego, portowego miasta w którym mieszkał i tworzył
Rubens.

PROGRAM RAMOWY:
DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Brukseli. Transfer do hotelu, złożenie
bagażu i wyjście na zwiedzanie Brukseli:
 XVIII-wieczny Park Brukselski, gdzie znajduje się Pałac Królewski, będący oficjalną siedzibą monarchii belgijskiej oraz
neoklasycystyczny budynek Pałacu Narodów, w którym mieści się siedziba Parlamentu Europejskiego
 Nowoczesna Dzielnica Europejska, w której znajdują się siedziby najważniejszych organów UE
 Dla chętnych spacer szlakiem belgijskiej secesji – wpisane na listę UNESCO budynki Hotelu Solvay i Hotelu Tassel oraz Dom
Horty zaprojektowane przez mistrza secesji Victora Hortę, prestiżowa Avenue Luise
Wieczorem powrót do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.
Uwaga! W zależności od godzin lotu, zwiedzanie Brukseli będzie realizowane w pierwszym lub ostatnim dniu wycieczki!

DZIEŃ 2: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Brukseli – w programie m.in.:


Majestatyczny gmach Pałacu Sprawiedliwości – największy gmach sądowy na świecie oraz jedna z najpiękniejszych świątyń
w całej Belgii – Kościół Notre Dame du Sablon, stanowiący doskonałe połączenie gotyku brabanckiego i płomienistego, z
wnętrzem wypełnionym światłem wpadającym przez ogromne witraże. Spacer przez wzgórze Mont des Arts, z którego
rozciąga się ładny widok na miasto
 Znajdujący się na liście UNESCO Grand Place uważany za jeden z najpiękniejszych rynków w Europie i będący sercem
miasta. Z trzech stron otoczony jest barokowymi domami cechowymi, zaś czwartą pierzeję stanowi niesamowita fasada
gotyckiego Ratusza (zwiedzanie Ratusza, jeśli będzie to możliwe). Neoklasycystyczny Dom Króla.
 Spacer uliczkami starego miasta do Menneken Pis – figurki siusiającego chłopca, będącej symbolem miasta oraz częścią
komiksowego szlaku, na którym będzie zobaczyć murale nawiązujące do najbardziej znanych postaci z belgijskich
komiksów
 XIX-wieczny Królewski Pasaż św. Huberta, na którym wzorowane były galerie w Mediolanie i Neapolu
 Gotycka Katedra św. Michała i św. Guduli ze wspaniałym alabastrowym ołtarzem, pięknymi witrażami i skarbcem
 Park Pięćdziesięciolecia, pośrodku którego znajduje się Łuk Triumfalny, symbolizujący Brabancję
 W terminie grudniowym – wieczorny udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym
 Dla chętnych wizyta w Muzeum Magritte poświęconym twórczości jednego z najważniejszych surrealistów (ok. 10 €),
wycieczka do znajdującego się na przedmieściach Atomium – powiększonego 165 miliardów razy modelu kryształu żelaza,
zbudowanego na Wystawę Światową w 1958 roku (możliwość wjazdu na platformę widokową, ok. 15 €) oraz wizyta w
słynnym pubie Delirium Cafe, w którym serwowane jest ponad 2000 gatunków piw z całego świata
 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. legendarnych frytek z Maison
Antoine, słodkich belgijskich gofrów, popularnych tutaj muli, słynnych czekoladek i piwa, z którego słynie Belgia
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Brukseli to ok. 15-20 €).
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd pociągiem do Antwerpii – drugiego po Rotterdamie największego portu w Europie. Zwiedzanie
miasta – w programie m.in.:
 Dworzec Centralny, zwany Kolejową Katedrą – jeden z najpiękniejszych dworców w Europie
 Spacer główną aleją Meir do Rynku, gdzie znajduje się renesansowy Ratusz, wpisany na listę UNESCO
 Jedna z najwyższych budowli sakralnych na świecie – strzelista Katedra Najświętszej Marii Panny, której budowa trwała
ponad 200 lat. Zwiedzanie Katedry, w której imponujących wnętrzach znajdują się obrazy Rubensa i przepiękne witraże.
 Najstarszy budynek w mieście – średniowieczny Zamek Her Steen, położony malowniczo nad Skaldą



Dom Rubensa zaprojektowany przez samego malarza na wzór renesansowych włoskich posiadłości. Zwiedzanie domu
flamandzkiego mistrza oraz spacer po pięknym ogrodzie otaczającym dom.
 Poświęcony patronowi miasta Kościół św. Pawła ze ścieżką aniołów prowadzącą do grobu świętego\
 W czasie zwiedzanie będzie możliwość spróbowania broodpudding – pochodzącego z Antwerpii smakołyku wykonanego z
chleba, rodzynek, mleka, jajek i cukru.
Po południu powrót do Brukseli. W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek.
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

HOTELE 3* położone w poza ścisłym centrum Brukseli, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, skąd można dojechać
bezpośrednio do centrum (ok. 15-20 minut). Wszystkie hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1
dostawki - pokoje 3-osobowe dostępne tylko na zapytanie) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania kontynentalne
PRZYKŁADOWY HOTEL:

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:










Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi)
Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko
3 noclegi w hotelu 3*
Pokoje 2-osobowe z łazienkami
3 śniadania
Opieka pilota
Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł)
Gwarancja niezmienności ceny

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 100-120 € (w zależności od wielkości grupy) kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską i podmiejską podczas programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych
obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji (Ratusz, Skarbiec, Katedra w Antwerpii, Dom Rubensa) oraz lokalnych przewodników.
Cena nie zawiera podatku miejskiego w wysokości ok. 1-2 €/os/noc.
Opcje dla chętnych (Atomium, Muzeum Magritte) są dodatkowo płatne.

INFORMACJE DODATKOWE:


Dopłata za pokój 1-osobowy +500 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!)



Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie. Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego, którego waga i cena zależą również od przewoźnika –
szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny
ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.).

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza
operująca na danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie
mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do
paznokci, nożyczki, itp.).

WAŻNE INFORMACJE:






Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza
grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym)
Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Brukseli po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer
lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy
Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską i
podmiejską
W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety
śniadaniowe
Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy
zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji). Szczegółowe warunki wszystkich
wariantów ubezpieczenia znajdziecie na www.matimpex.pl.

TERMINY I CENY: Cennik wraz z terminami znajdziesz na www.matimpex.pl

