
ADRESY I DANE KONTAKTOWE

Parlament Europejski
Rue wieńz 60
l047 Brukela
te|. +32 2 28 4,7426

Hotel LE DOME Slobotel Interuotiona!
Boulevrud du Jadin Botaique 9/l2ll3b
l000 Brussęls
tel: +32 02 2l8 06 80

Rqtauracia chez Leon
Rue des Bouche§ lE
tęl. +322 5l1 14 15

Restaurant colmdr Gfoo' Bijgarf den
Alfons Gossetlm 18
1 702 Groot-Bijgauden
tęl- +32 2 466 00 02

OPIEKUNOWIE GRUPY

PRoGRAM

2ó luty 20l8 r, (poniedziaIek)

godz. 1800 łxjazd autokaru z Weszalvy (parking na Placu Dęfilad
w okolicach trybuny pod PKiN; autokar ltrmy Gwiździte| nr 742)

27 luty 2018 r. (wtorek)

godz. 1300 przyjazd do Brukseli, zaks.aterowanie w hotel! Le Dome_ czas na
odświeżenie

godz. 1600 zbiórka w recepcji ho(elu, ryiedzmie historycznego cęntunr
miasta u przewodnikiem

godz- 1900 kolacja w restauracji C]lez Leon (do wyboru specjały kuchłi
belgijskiej - m.in, mule z Morza Półlocnego z frykami
i wołowina duszona w ciemym piwie)

28 lu§ 2018 r. (środa)

godz. 800 śniadmię w hotelu

godz. 8l5 zbiórka pod hotelem. spacęr do Par]amentu Europejskiego

godz.9]0 akedytacja i wejście do gmachu PE
godz. 1000 konferencja,&eprcsje wobec emerJ]lowarrych IunkcjohąriusU)

i żolnierzsl w Polsce" (sala ASP 3G 2 - wg odrębnego programu)

godz. 1300 obiad w restauracji PE

8odz. l500 udział w otwilciu sesji plenmej Parlamentu Europejskiego

godz. l600 wizyta w Domu Historii Europy (Park Leopolda)

godz. 1900 kolacja w .estauracji CoLmar Gfoil Bł4aarLlęn (,porławy
bęl81j5kię)

godz.220a powrót do hotelu

l marca 20l8 r. (cearleL)
godz. 800 śniadanie w hotęlu

godz- 900 rłymeldowanie z hotelu, pakolvmie bagźy do autokilu
godz. 1000 czas do dyspozycji włmnej (aviedzanie muzeów według

indywidualnych zainteresorvań)

godz. 1600 wyjazd do Waszawy

2 marca 2018 r. (piątek)

godz. 1000 planowmy przyjud do Wa§zawy (PKiN, prking na Placu
Defilad)

Mucin KULASEK
MmękTOMCZYK

- tel. +48 5l3 079 8J8

- tęl. +32 489 79 12 13



PROGRAM WYJAZDU DO BRUK§ELI

w dniach 26lutego -2 marca 2018 r.
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