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9-daagse rondreis 23/08 - 31/08

Dinsdag 23 augustus: Na de ophaalroute gaan we op  

weg naar de koffiestop. We nemen een lunchpakket voor  

u mee voor onderweg. Ons eerste overnachtingsadres  

staat in Zuid-Duitsland.

Woensdag 24 augustus: Na het ontbijt verlaten we ons 

hotel en rijden we naar Wrocław. Deze stad is gelegen aan 

de Oder,  niet alleen op beide oevers maar ook op twaalf 

eilanden in de rivier, en telt 130 bruggen. In Wrocław gaan 

we aan tafel voor de lunch en wellicht hoort u in de stad een 

licht getrippel of geluid dat klinkt als een zuchtje wind. Kijk 

dan eens naar beneden en pas goed op waar u uw voeten 

zet. Sinds eeuwen wonen in Wrocław namelijk twee volken 

samen: mensen en dwergen. In de communistische periode 

werden, in het holst van de nacht, op allerlei plaatsen in 

de stad stiekem beelden van dwergen geplaatst, bij wijze 

van ondergronds protest onder de naam ‘Pomaranczowa 

Alternatywa’ (het Oranje Alternatief). Tegenwoordig figureren 

ze, ook bij daglicht, als symbool van de tolerantie en de 

open geest van de inwoners van de stad. Wanneer we nog 

wat tijd over hebben, kunt u wellicht nog even in Wrocław 

rondwandelen op zoek naar deze kleine kameraden.  In het 

centrum zijn minstens 30 dwergen te vinden. We vervolgen 

onze weg naar ons hotel nabij Katowice.

Donderdag 25 augustus: We vertrekken na het ontbijt 

naar de monumentale stad Krakau. We maken onder leiding 

van een gids een stadswandeling langs een aantal van de 

honderden historische monumenten in deze staat. Ook 

maken we een rit met de retro tram. In de middag bezoeken 

we het kasteel Wawel en de kathedraal met de ondergrondse 

tombes. Onder leiding van een gids verkennen we de 

Koninklijke vertrekken. We overnachting in Krakau.

Vrijdag 26 augustus: In de morgen bezoeken we de 

zoutmijnen in Wieliczka. De mijn is één van de oudste 

zoutmijnen ter wereld en ongetwijfeld ook één van de 

mooiste die onze planeet rijk is. De Wieliczka-zoutmijn is 

geen gewone zoutmijn. Mijnwerkers haalden er namelijk 

niet alleen zout uit; ze maakten er uit steenzout ook de 

prachtigste beeldhouwwerken. Ook is er in de zoutmijn een 

prachtige kapel te vinden  Een gids zal u hier rondleiden. Na 

dit bezoek rijden we verder naar ons hotel in Zakopane.

Zaterdag 27 augustus: Deze dag zullen we Zakopane 

verkennen. De stad ligt op een hoogte van 800 meter aan 

de voet van de het berggebied Tatra  en aan de rivier Witte 

Dunajec.  In de ochtend maken we onder leiding van een gids 

een stadstour door Zakopane. In de middag maken we een rit 

per huifkar in de omgeving.

Zondag 28 augustus: Vandaag maken we een rit met de 

kabelbaan naar de top van Kasprowy Wierch. De totale 

lengte van de kabelbaan bedraagt 4.000 meter en overbrugt 

een hoogteverschil van 936 meter. De tocht omhoog bestaat 

uit 2 delen met een tussenstation. U wordt getrakteerd 

op prachtige uitzichten op de dalen en het skigebied van 

Zakopane, Sucha Dolina Kasprowa. De top van de Kasprowy 

Wierch kan heel winderig zijn en is vaak in wolken gehuld. 

Op de top staan een restaurant, een souvenirwinkeltje en 

een meteorologisch observatorium. Het uitzicht omvat een 

rotsbarrière met een gemiddelde hoogte van 2.200 meter. 

Slowakije ligt achter deze barrière, waarvan de toppen 

altijd met sneeuw zijn bedekt, ongeacht het seizoen. In de 

middag heeft u tijd om lekker te ontspannen bij het hotel of 

te wandelen langs de winkelpromenade van Zakopane, de 

Ul. Krupówki. Ook kunnen we u een bezoek aan de houten 

kerkjes in Zakopane aanbevelen, zoals bijvoorbeeld de Old 

Church in Ul. Kościeliska.

Maandag 29 augustus: Na het ontbijt rijden we naar 

Zywiec. Hier maken we een boottocht op het prachtige 

meer van Zywiec.  Na de lunch vervolgen we onze weg naar 

Bielsko-Biała, de grootste stad van het Beskiden-gebied. 

Vanwege de architectuur en het rijke culturele leven kreeg de 

stad in de 19e eeuw de bijnaam “Klein Wenen”. U heeft in 

de middag de tijd om Bielsko-Biała op eigen gelegenheid te 

ontdekken. We overnachten in Bielsko-Biała.

Dinsdag 30 augustus: Helaas moeten we vandaag gaan 

beginnen aan de terugreis. We genieten nog van een laatste 

ontbijt in Polen alvorens we onze weg vervolgen naar ons 

overnachtinghotel in Duitsland.

Woensdag 31 augustus: Na het ontbijt stappen we in de 

bus voor het laatste stuk terug naar huis. Onderweg gaan 

we aan tafel voor de lunch. Aan het eind van de dag nog 

een diner ter afsluiting van deze reis, waarna we u weer 

terugbrengen naar uw woonplaats.

Een reis naar Polen is als een reis door een levendig geschiedenisboek. De grenzen van het land hebben 
zich in de loop der eeuwen voortdurend gewijzigd. De erfenis van de Russische, Pruisische en Oostenrijkse 
overheersing is dan ook nog steeds zichtbaar.  We brengen een bezoek aan het charismatische Krakau met 
het prachtige oude centrum met de universiteit, historische gebouwen en kerken. Maar ook de beroemde 
zoutmijnen van Wieliczka zullen zeker een onvergetelijke indruk op u maken. Reis mee naar Polen en 
ontdek het geboorteland van Chopin en Paus Johannes Paulus II.

Reisinformatie
Reis 5: Polen   9-daagse rondreis

Vertrek:  dinsdag 23 augustus 2016
Retour: woensdag 31 augustus 2016

Kosten voor deze verwenreis: € 1189,00 p.p.
Boekingen vóór 1 mei 2016: € 1159,00 p.p.
Toeslag 1-persoonskamer: € 100,00 p.p.
Annuleringsverzekering: € 95,00 p.p.
Reisverzekering: € 18,00 p.p.
Bovenstaande prijzen zijn op basis van vol pension  
incl. de genoemde excursies, entrees enz.  

Hotelinformatie U verblijft in diverse 3- of 4-sterrenhotels. 
Faciliteiten:  U ontvangt voor aanvang van de reis uitgebreide 
hotelinformatie
Alle kamers zijn minimaal voorzien van douche en toilet

Valuta Poolse Zloty (kunt u eventueel ter plaatse opnemen 
bij een pinautomaat). 

Polen
cultuur en natuur

Dwerg Wroclaw 

Wawel


