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Belgie, Holandsko, Lucembursko - země, které nám jsou 
v mnohém blízk. Navštívíte místa, kde se tvořily dějiny spjaté 
s naší minulostí, současností i budoucností... 
Navštívíte místa, kde se tvořily dějiny spjaté s naší minulostí, 
současností i budoucností.

Program:
1. den Ve večerních hodinách odjezd z ČR, tranzit SRN, Lucembursko.

2. den Ráno příjezd do Lucemburku (UNESCO) – nejstarší město velkovévodství, 
jedno z nejmenších a zároveň nejstarších hlavních měst Evropy. Prohlídka 
centra hlavního města tohoto velkovévodství – hradby, katedrála Notre 
Dame, pod kterou se nachází krypta českého krále Jana Lucemburského, 
velkovévodský palác, náměstí Jana Palacha. V případě zájmu zastávka ve 
čtvrti Kirchberg, kde sídlí sekretariát Evropského parlamentu, Soudní dvůr 
Evropské unie a část Evropské komise a Evropský účetní dvůr.
Ubytování v hotelu.

3. den Brusel – tzv. „hlavní město Evropy“, sídlo Evropské komise a Rady EU. 
Grande Place  – jedno z nejpůvabnějších náměstí na světě s bohatě zdobenými 
cechovními domy a dominantní radnicí, známý symbol města Manneken 
Pis – soška čůrajícího chlapečka, procházka uličkami starého města.
Atomium – model molekuly železa 165 miliardkrát zvětšený a  Mini 
Europe – miniatury významných evropských staveb (v měřítku 1:25), více než 
300 objektů zpracováno do nejmenších detailů.
V případě zájmu návštěva Parlamentaria - moderní, dynamické, interaktivní 
návštěvnické centrum Evropského parlamentu, jenž vás vtáhne do samotného 
centra dění EP a umožní zjistit více o této instituci. 
Ubytování v hotelu.

4. den Gent – staré hlavní město Flander s velkým počtem dochovaných 
památek, prohlídka historického centra města.
Bruggy (UNESCO) – stavební skvost Belgie. Belgické Benátky s velkým 
množstvím malebných kanálů mezi historickými budovami, po kterých se 
konají vyhlídkové plavby. Prohlídka středověkého města – historické jádro 
na ostrově, náměstí Burg s radnicí Stadhuis, náměstí Markt – hlavní náměstí 
a tržiště města, zvonice Belfort. Další významnou stavbou je bazilika Svaté 
Krve, v níž je uchovávána nejposvátnější relikvie v Evropě - ampule údajně 
obsahující kapky Ježíšovy krve. Možnost návštěvy legendární čokoládovny 
- nahlédneme pod pokličku výroby jedné z nejlepších čokolád na světě, 
nevynecháme ani ochutnávku a vlastní výrobu.
Antverpy – nábřeží s hradem Steen, náměstí Grote Markt, fontána Brabo, 
katedrála, Rubensův dům. 
Ubytování v hotelu.

5. den Návštěva skanzenu vesnice Zaanse Schans v Zaandamu – obydlené 
dřevěné domky a větrné mlýny ve stylu 17. - 18. století, tradiční výroba dřeváků 
a znamenitých holandských sýrů.
Naarden – poslední místo odpočinku J. A. Komenského – krátká prohlídka, 
možnost návštěvy muzea J. A. Komenského.
Amsterdam (UNESCO) - nádherné město nazývané„Benátkami severu“ 
pro své malebné uličky a kanály (grachty), prohlídka - historické centrum, 
květinový trh, náměstí Dam… V podvečer odjezd do ČR.

6. den Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Benelux
Lucemburk, Brusel, Bruggy, Gent, Amsterdam

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena

4 dny / 1 noc hotel od 4.690 Kč

5 dní / 2 noci hotel od 6.390 Kč

6 dní / 3 noci hotel od 7.790 Kč

CENA ZAHRNUJE: Dopravu zájezdovým busem s klimatizací a WC, ubytování se snída-
ní, průvodce, cestovní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí, pojištění na storno 
zájezdu a připojištění na covid-19

CENA NEZAHRNUJE: Vstupné a kapesné v EUR, večeře


