
Poznań, dnia 17 czerwca 2015r 

Szanowne Koleżanki i Koledzy ! 

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji i kontynuacji 
wyjazdowych szkoleń informuję, że ustaliliśmy nowy termin 5-cio dniowego 
szkolenia w dniach 07-11 września 2015 r. połączonego z wyjazdem 
turystycznym do krajów Beneluxu. Szczegóły oferty przedstawiamy w 
załączeniu. Tematykę szkolenia otrzymacie Państwo w późniejszym terminie. 
Szkolenie obejmuje 12 godzin edukacyjnych.  

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w terminie do 
14.07.2015r. telefonicznie (618351653, 696484884), faxem, lub drogą mailową 
do biura stowarzyszenia.  
Potwierdzeniem zgłoszenia będzie dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 
500,00 zł na konto WSZN nr 62 1020 4027 0000 1602 0488 3940.   
Ilość miejsc jest ograniczona (42), tak więc ważna jest kolejność zgłoszeń wraz z 
dokonaną wpłatą. Po tym terminie oferta zostanie rozesłana do innych 
Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN.  

PERŁY BENELUXU 

07 IX – 11 IX 2015 
dla  członków  Wielkopolskiego Stowarzyszenia  Zarządców Nieruchomości 

w Poznaniu 
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              WEIMAR-LUKSEMBURG – BRUKSELA – ANTWERPIA – AMSTERDAM – 
NIESPODZIANKA 

PROGRAM RAMOWY 5 DNI 

DZIEŃ 1 
Zbiórka uczestników i wyjazd z Poznania o godz. 4.30. Przejazd do Weimaru – znanego 
ośrodka kulturalnego, miejsca zamieszkania poetów Johanna Wolfganga Goethego i Friedricha 
Schillera a także muzyków: Jana Sebastiana Bacha, Franciszka Liszta i Ryszarda Straussa.  
Przejazd na obiadokolacje i nocleg w okolicach Koblencji. 

DZIEŃ 2 
Śniadanie. Przejazd do Luksemburga – stolicy Wielkiego Księstwa. Zwiedzanie miasta. 
Zobaczymy m.in.: Plac Konstytucji, Katedrę Notre Dame, Pałac Książęcy, fragmenty cytadeli, 
klasztor kapucynów z 1623 r. (obecnie teatr), ratusz z 1830 r. w stylu klasycystycznym, 
budynek filharmonii luksemburskiej z 2002 r. Czas wolny. Następnie przejazd do Brukseli. 
Panoramiczne zwiedzanie m.in.: rezydencja królewska Laeken, Pawilon Chiński, Wieża 
Japońska, Heysel z awangardowym Atomium, a następnie Dzielnica Unii Europejskiej: 
budynek Parlamentu Europejskiego, park 50-lecia z Łukiem Triumfalnym. Zwiedzanie 
Parlamentu Europejskiego. Spacer po starówce. Zobaczymy Grand Place - jeden z 
najpiękniejszych placów miejskich Europy, gotycki ratusz z XV w., Dom Królewski, 
kamieniczki gildii kupieckich, słynny Manneken Pis, katedra św. Guduli i św. Michała. Czas 
wolny. Przejazd na obiadokolację połączoną z lampką wina i nocleg.  

DZIEŃ 3 
Śniadanie. Przejazd do Antwerpii – miasta leżącego nad rzeką Skaldą i drugiego, po 
Rotterdamie, największego w Europie portu morskiego. Spacer po Starym Mieście z 
renesansowym ratuszem i wspaniałymi XVI-wiecznymi domami cechowymi i fontanną 
legendarnego Silviusa Brabo. Nawiedzimy najwyższą katedrę gotycką w Belgii pw. NMP. 
Zobaczymy dom i pracownię Rubensa, a także wybierzemy się do muzeum Diamentów. 
Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
  

DZIEŃ 4 
Śniadanie. Przejazd do Amsterdamu. Spacer po mieście. Zwiedzimy Plac Dam, przy którym 
znajdują się m.in. Pałac Królewski i Nowy Kościół. Zobaczymy również dzielnicę czerwonych 
latarni, następnie Plac Mennicy z Wieżą oraz rynek kwiatowy. Na zakończenie dnia - rejs 
statkiem po kanałach miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg. 
  

DZIEŃ 5 



Śniadanie. NIESPODZIANKA. Wyjazd w drogę powrotną. Kontynuacja podróży powrotnej. 
Zakończenie wycieczki w późnych godzinach wieczornych.  

TERMIN:     07-11.09.2015r. 

CENA:          1.590,00 zł + 50,00 € 

Osoby z poza Stowarzyszenia 1.800,00 zł + 50,00 € 

ZAPEWNIAMY: 
• przejazd komfortowym autokarem 
• 4 noclegi w hotelach **/***; pokoje 2 osobowe z łazienkami, 
• 4 śniadania, 4 obiadokolacje,  
• opiekę i informację turystyczną pilota 
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 10000 € i NNW do  
2000 €, NNW do 5000 zł w RP 

UWAGI: 
• program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom; 
• dokument niezbędny do wyjazdu: ważny dowód osobisty lub paszport; 
•  na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz przewodników lokalnych należy 
przeznaczyć kwotę ok. 50,00 € 
  

Z koleżeńskim pozdrowieniem    

Zbigniew Pogorzelski – vice prezes 


