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KRAKÓW – DEINZE – GANDAWA – KRAKÓW 

 
 
 

 | TERMIN: 18.08.2022 – 23.08.2022 
 | CENA: 2 790 PLN/os. (dla grupy 50 osób) 
 
 
|  PROGRAM: 

Dzieo 1:  WYJAZD Z KRAKOWA 

O godzinie 09:30 podstawienie autokaru w Kraków-Pasternik (Strzelnica). Pakowanie bagaży. Wyjazd w kierunku granicy polsko – 
niemieckiej o godzinie 10:00. Wieczorem przyjazd do hotelu w okolicach Jeny. Nocleg (wyżywienie we własnym zakresie). 

Dzieo 2:  DEINZE 

Poranne śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, po którym wyjedziemy w kierunku granicy niemiecko-belgijskiej. Przyjazd do 
Deinze. Oficjalne otwarcie Europejskiego Spotkania Strzelców – EST DEINZE 2022. Wieczorem przyjazd do hotelu 
w Gandawie. Zakwaterowanie. Nocleg (pozostałe wyżywienie we własnym zakresie). 

Dzieo 3:  DEINZE 

Śniadanie. Około godziny 11:00 ponowny wyjazd do Deinze. Tego dnia odbędzie się strzelanie i wybór Europejskiego Króla 
Strzelców oraz pozostałe konkursy i dyscypliny strzeleckie. Następnie biesiada oraz uroczysty Bal Królewski. Wieczorem powrót 
do hotelu. Nocleg (pozostałe wyżywienie we własnym zakresie). 

Dzieo 4:  DEINZE 

Śniadanie. Przejazd do Deinze. Wielka Parada Braci w Deinze oraz wręczenie nagród. Wieczorem (około 18:00) powrócimy do 
hotelu.  Czas wolny. Nocleg (pozostałe wyżywienie we własnym zakresie). 

Dzieo 5:  GANDAWA 

Śniadanie, po którym zwiedzimy jedną z najładniejszych flandryjskich miejscowości – Gandawę. To miasto swoją historią sięga aż 
czasów Celtów i Starożytnych Rzymian. W średniowieczu Gandawa była jednym z największych ośrodków miejskich Europy 
i główną miastem handlowym. Spacer po tym urokliwym belgijskim miasteczku zaczniemy od głównego placu przy którym 
znajduje się najbardziej charakterystyczny budynek – kościół św. Mikołaja. Następnie przejdziemy obok Nowego i Starego Ratusza, 
mijając rzędy  odrestaurowanych kamienic, gdzie swoje siedziby ma wiele ekskluzywnych sklepów. Zobaczymy również Katedrę 
św. Bawona, kamienne gotyckie mosty nad jednym z kanałów biegnących do Brugii, zamek Gerard de Duivelsteen mieszący 
archiwum miejskie (z zewnątrz). Spacer po mieście zakooczymy przy placu Sint Veeleplein i Zamku Gravensteen, który to góruje 
nad miastem. Po południ rejs łodzią przez miejskie kanały. Będziemy mogli podziwiad gotycką architekturę Gandawy z innej 
perspektyw. (Uwaga! Zwiedzanie miasta i rejs będzie odbywał się w 2 turach – grupy około 20-25 osobowych – lokalne miejskie 
przepisy). Czas wolny. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg (pozostałe wyżywienie we własnym zakresie). 
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Dzieo 6:  POWRÓT DO POLSKI 

Po  wczesnym śniadaniu (możliwe boxy śniadaniowe) wykwaterujemy się z hotelu (około 5:00). Następnie przejazd przez Belgię 
i Niemcy do Polski. Zakooczenie wyjazdu w godzinach  wieczornych (około 22:00-23:00). 

 

 

|  CENA ZAWIERA: 

 przejazd komfortowym autokarem na trasie Kraków – Deinze (Gandawa) – Kraków;  

 5 noclegów w hotelach 3* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami), w tym 1 nocleg w hotelu w okolicach Jeny; 4 noclegi w 
hotelu w Gandawie; 

 Wyżywienie: 5 śniadao wg programu; 

 ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka chorób 
przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami; 

 opiekę przewodnika lokalnego w czasie zwiedzania Gandawy (dzieo 5) wraz z rejsem łódkami; 

 składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy; 

 podatek VAT. 

 

|  CENA NIE ZAWIERA: 

 opieki polskojęzycznego pilota w trakcie wyjazdu; 

 taxy klimatycznej w hotelach (3 EUR/osoba/dzień); 

 usługi boyów hotelowych – serwis bagażowy; 

 obiadokolacji oraz pozostałego wyżywienia; 

 ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek 
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (210 PLN/os. 
płatne w dniu zapisu na imprezę); 

 wydatków własnych; 

 ewentualnych wycieczek fakultatywnych (poza limitem km) i związanych z nimi kosztów; 

 dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie); 

 świadczeo niewymienionych w ofercie. 

 
|  WAŻNE INFORMACJE: 

1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – DOWÓD OSOBISTY. 
2. Zastrzegamy sobie możliwośd zmiany kolejności zwiedzanych obiektów. 
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez organizatorów EST DEINZE.  
4. Cena skalkulowana jest dla grupy 50 os. 

5. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą 
Paostwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych Podróżni 
zobowiązani są spełnid wymienione na stronie rządowej warunki (w tym te dotyczące wymaganych dokumentów). 
Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności wykonania 
testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych nie stanowi podstawy 
do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu. 

6. Wysokośd składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA 
ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379). 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

