Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak w Brukseli"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl.
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

PLAN RAMOWY
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Bruksela Charleroi (oprócz wylotów z Berlina - na Zaventem), podróż do centrum, zakwaterowanie w hotelu.
Dzień 2 - 3 - pobyt na miejscu - możliwe są także pobyty dłuższe w zalezności od rozkładu lotów
Dzień 4 - opuszczenie hotelu do godzin południowych, podróż na lotnisko, przelot do Polski
Możliwość dokupienia kolejnego noclegu: hotel 3 *: od 180 zł/noc/osoba, hotel 4 *: 220 zł/noc/osoba

Cena zawiera:
- przelot w obie strony samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz/
- zakwaterowanie 3 noclegi w hotelu 3***/4**** wg wyboru
- wyżywienie śniadania
- bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1
mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka (wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
- odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
- podatki lotniskowe,
- ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
- opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Cena nie zawiera:
- taksy klimatycznej - 1-2,50 euro/os./dzień (płatne obowiązkowo w recepcji hotelu)
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka /w 2 strony - linie Wizzair; bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 210 zł/sztuka /w
2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
- transferów z lotniska i po mieście
- dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)

Rozkład lotów
- Wylot
- Wylot
- Wylot
- Wylot
- Wylot

z
z
z
z
z

Warszawy (Okęcie): Wizzair codziennie z wyłączeniem sobót,
Warszawy (Modlin): Ryanair, codziennie,
Krakowa: Ryanair, codziennie z wyłączeniem sobót i wtorków,
Berlina: Ryanair, codziennie,
Wrocławia: Ryanair, wtorek, czwartek, sobota

Noclegi

Chaochow Palace jest 3-gwiazdkowym obiektem położonym zaledwie 1.7 km od Notre Dame du Sablon, Muzeum Instrumentów Muzycznych i Manneken
pis. Wyśmienity hotel został otwarty w 1999 i jest przykładem chińskiej architektury w Brukseli.
Chao Chow
Palace (3
gwiazdki)

Hotel usytuowany jest w centrum Brukseli, w odległości 5-minutowego spaceru od stacji kolejowej Nord Brussels. Atelier Géo De Vlamynck, Katedra św.
Michała i św. Guduli .
Obiekt posiada 70 współcześnie urządzonych pokoi wyposażonych w mini bar, klimatyzację, hi-fi, łazienkę z wanną/prysznicem i suszarką do włosów.
Hotel oferuje gościom śniadanie w formie bufetu gorącego, serwowane w lobby. W restauracji serwowane są dania kuchni chińskiej.
Hotel jest położony w odległości 5-minutowego spaceru od przystanku tramwajowego Gare Du Nord.

Hotel jest jest bardzo dobrze położony i posiada znakomite opinie.
Oferuje zakwaterowanie w pokojach z bezpłatnym WiFi. Na miejscu dostępna jest restauracja serwująca dania do wyboru z karty, bar przekąskowy oraz
bezpłatne centrum fitness.
Husa
President
Park (4
gwiazdki)

Pokoje wyposażone są w wysokociśnieniowe prysznice oraz telewizor z płaskim ekranem. Dzięki drewnianym podłogom w pokojach panuje przytulna
atmosfera.
Codziennie rano w części śniadaniowej z widokiem na ogród podawane jest śniadanie w formie bufetu. Restauracja z barem L'entre-Deux zaprasza na
kolację i przekąski. W wolnej chwili można wypić drinka na tarasie w ogrodzie.
Hotel Husa President Park usytuowany jest 8 minut spacerem od dworca kolejowego Bruxelles-Nord, skąd w 5 minut można dotrzeć do centrum miasta i
Wielkiego Placu.
Pokój typu stanard - około 28 metrów. Elegancki wystrój pokoju podkreśla drewniana podłoga. W pokoju znajduje się telewizor z płaskim ekranem oraz
nowoczesna łazienka wyposażona w prysznic ze strumieniem deszczowym.

Miasta
Bruksela

Kraje
Belgia

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 08-01-2018
do: 25-03-2018

od: 08-04-2018
do: 25-04-2018

od: 08-05-2018
do: 31-08-2018

hotel 3***

hotel 4****

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
699,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
699,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
749,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
749,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
949,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
949,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Balice

Kraków

00:00

0,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

00:00

0,00 zł

Strachowice

Wrocław

00:00

0,00 zł

Modlin

Warszawa

00:00

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

00:00

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

00:00

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

