Szanowni Państwo mamy
przyjemność zaprosić
pracowników, uczniów oraz
rodziców PSM I st. na
wycieczkę - BELGIA
15-17 CZERWCA 2018r. (piątek-niedziela)
wyjazd 14 czerwca ok. godz. 22:00

Belgia: Brugia, Waterloo, Bruksela (spektakl w teatrze operowym
dla chętnych), Antwerpia
Koszt wycieczki – około 1000 zł + dodatkowo bilety wstępu ok 50
euro oraz dla chętnych wstęp do opery 34 lub 50 euro
Zapisy w Sekretariacie Szkoły do dnia 30 marca br.
Zaliczka – 300,00 zł płatna do dnia 6 kwietnia na nr konta ZFŚS
95 1020 4795 0000 9902 0278 6127

Szczegółowy program wycieczki:

Belgia – mała i młoda monarchia z bogactwem atrakcji i zabytków (czyli Antwerpia – Brugia – Bruksela – Waterloo) 15-17.06.2018 r.
Program:
Dzień 1: Wyjazd ze Szczecina o godz. 22.00. Nocą przejazd przez Niemcy, Holandię.
Dzień 2: W godzinach rannych wjazd na teren Królestwa Belgii, słynącego z najlepszej czekolady i piwa, w którym obecna nowa królowa ma związki z Polską. Przyjazd do
Brugii, najpiękniejszego belgijskiego średniowiecznego miasta z licznymi kanałami. Podziwianie zabytków podczas rejsu łodzią po kanałach, po czym spacer po
urokliwej Starówce – Rynek Grote Markt, kościół Notre Dame z rzeźbą Michała Anioła – Madonna z Dzieciątkiem, Bazylika Saint Sang. Po południu wizyta w Waterloo,
gdzie rozegrała się bitwa decydująca o losie Napoleona. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Brukseli lub okolicach. Obiadokolacja, 2 noclegi.
Dzień 3: śniadanie. Całodzienny pobyt w Brukseli, stolicy królestwa, ale też zjednoczonej Europy. Na wstępie spacer po centrum: Ratusz i gotyckie kamieniczki stojące
wokół najpiękniejszego placu w Europie - Grand Place, słynna fontanna siusiającego chłopczyka - Manneken Pis, Pałac Królewski, katedra Bawona i Guduli. Czas wolny.
Następnie przejazd do dzielnicy Heysel z symbolem miasta – Atomium oraz parkiem Mini Europa, przedstawiającym najważniejsze zabytki państw członkowskich Unii
Europejskiej, po czym wizyta w dzielnicy parlamentarnej z budynkami UE: Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Obiadokolacja. Wieczorem
dla chętnych wizyta w jednym z najstarszych budynków operowych na świecie i udział w przedstawieniu z jednoaktową operą „Zamek Sinobrodego” oraz baletempantomimą „Cudowny Mandaryn”, których kompozytorem jest Bela Bartok. Powrót na nocleg.
Dzień 4: Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do miasta najsłynniejszego flamandzkiego malarza Paula Rubensa, ale też stolicy diamentów – Antwerpii.
Spacer po centrum, m.in.: forteca Steen nad Skaldą, rynek z gotyckimi kamienicami i fontanną Brabona, potężna gotycka Katedra Najświętszej Marii Panny z
obrazami Rubensa, Torengebouw – zabytkowy drapacz chmur, dom Rubensa, ortodoksyjna żydowska dzielnica, w której znajdują się liczne szlifiernie diamentów.
Powrót do kraju. Przyjazd do Szczecina po północy.
Cena: 1.090 zł (przy 30 osobach) 1.030 zł (przy 35 osobach)
970 zł (przy 40 osobach) 920 zł (przy 45 osobach)
Cena zawiera: transport komfortowym autokarem z barkiem, DVD, WC i klimatyzacją, 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej, w pokojach 2-osobowych z łazienką,
wyżywienie: 2 śniadania i 2 obiadokolacje, opiekę pilota podczas trwania całej wycieczki, ubezpieczenie NNW, KL i bagaż.
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów – ok. 50 EUR (osoby dorosłe), 35 EUR (młodzież do 11 lat), - biletów do opery (w cenie: 34, 59, 84, 99 i 129
EUR)

