
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Poolse Highlights met Krakau en
Warschau
Complete rondreis langs vele hoogtepunten
van Polen! Gidsen en veel entrées inclusief!

Het beste van Polen! Dat is het thema van deze nieuwe rondreis door
Polen. Het land in Oost-Europa staat in vele reismagazines en de
Lonely Planet omschreven als een TOP-bestemming. Wij gaan u dit
laten zien. Van Danzig en het “land der duizend meren” in het
noorden, naar Warschau, de stad van de herboren glorie, Krakau, de
stad van “pure magie” naar het sfeervolle Breslau. Een volledig
programma met deskundige lokale gidsen en overnachtingen in de
betere hotels. Polen is een bijzonder land door zijn ongewone
landschappen, historische steden en kleurrijke. Polen is ook erg trots
op zijn vooruitstrevende architectonische werk. Het is een land dat
indruk maakt. 

Dag 1 - Heenreis Stettin

Na een vroeg vertrek rijden we via Hannover en Berlijn naar ons hotel
in voormalige Hanzestad Stettin (Szczecin). Verblijf in hotel Focus te

11 dagen vanaf
€ 1.089,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf in diverse hotels op basis van
halfpension

3 uur durende stadsrondleiding
Stettin

Stadsrondleiding Gdansk

Orgelconcert in Kathedraal Oliwa

Entree en proeverij Museum
Bernstein

Rondleiding Mazurië
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Szczecin op basis van halfpension

 

Dag 2 - Stettin - Koszalin- Gdansk

In de ochtend ontdekken we de historische binnenstad van Stettin.
De stad is bekend om zijn scheepvaarttraditie en vele historische
gebouwen. Vervolgens rijden we langs de Oostzee kust naar Gdansk.
Onderweg pauzeren we nog in Koszalin, met een mooie kathedraal. 2
overnachtingen in hotel Mercure Gdansk op basis van halfpension

Dag 3 - Gdansk-Gdingen-Zoppot

Vandaag onder leiding van een lokale gids een stadstour door
Gdansk,een prachtige stad met een eeuwenoude geschiedenis. Ooit
was het een van de rijkste en belangrijkste Hanzesteden. U heeft de
mogelijkheid een orgelorkest (incl. reissom) te bezoeken, en het
Bernstein Museum (incl. reissom).Samen met Gdynia en Sopot vormt
Gdansk een stedelijke agglomeratie die de Driestad (Trojmiasto)
wordt genoemd. Waar Gdansk een historisch monument is, is Gdynia
is een moderne haven en Sopot een elegante badplaats. Gdynia en
Sopot bezoeken we dan ook in de middag (facultatief), u kunt ook
kiezen voor vrije tijd in Gdansk. Overnachting in Gdansk

Dag 4 - Land van de duizend meren

Op naar het land van de duizend meren, Mazurië! Een mooie tocht
langs de oevers van het vele diepblauwe water, een echte afwisseling
voor natuurliefhebbers. De meren zijn een toevluchtsoord voor vele
soorten vogels en dieren. We overnachten 2 nachten in het Mragowo
Resort & Spa op basis van halfpension.

Dag 5 - Rondrit Mazurië

Onder leiding van een lokale gids ontdekken we de prachtige regio. U
ziet o.a. het klooster in Swięta Lipka, De Wolfsschanze, voormalig
hoofdkwartier van Hitler in Gierłoż en Kętrzyn. Wederom
overnachting in Mragowo Resort & Spa.

Dag 6 - Warschau-hoofdstad met herbouwde
glorie

Na een vroeg ontbijt rijden we naar de hoofdstad
Warschau.volledig verwoest werd tijdens de Tweede Wereldoorlog en
later herbouwd werd. We maken een stadsrondleiding o.l.v. lokale
gids langs de vele bezienswaardigheden en door het centrum van
Warschau, sinds 1980 op de UNESCO-werelderfgoedlijst. De meeste

Entree Klooster Swięta Lipka

Entree Hoofdkwartier Gierłoż

Stadsrondleiding Warschau

Entree en rondleiding Klooster Jasna
Gora

Stadsrondleiding Krakau

Entree Kathedraal Wawel Krakau

Stadsrondleiding Breslau

Lokale toeristenbelastingen

Exclusief
Entree en rondleiding Auschwitz (Ca.
€ 20,00 p.p.)

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
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historische bezienswaardigheden van de hoofdstad bevinden zich
langs de zogenaamde Koninklijke Route (Trakt Królewski) . Deze
begint bij het Koninklijk Paleis in de Oude Stad en eindigt bij het
Koninklijk Lazienki-Park en het Belvédère-Paleis. De resterende
middag heeft u vrije tijd in het centrum. Wandel vooral door de Oude
Stad (Stare Miasto) en in de omgeving van de marktplaats, met vele
mooie steegjes. Overnachting in hotel Pulawska Western Premier in
Warschau.

Dag 7 - Czestochowa

Na het ontbijt rijden we naar Czestochowa, de heilige thuisplaats van
de Zwarte Madonna, we brengen een bezoek aan het beroemde
kloostercomplex van Jasna Góra. Bedevaartgangers uit de hele wereld
komen hier naar toe om de beroemde beeltenis in de Maria-kapel te
zien. Vervolgens rijden we verder naar Krakau (ca. 2,5 uur). 2
overnachtingen in hotel Best Western Premier op basis van
halfpension in Krakau.

Dag 8 - Krakau

Een waar hoogtepunt van de reis! Krakau wordt wel de parel in de
Poolse kroon genoemd. Rondleiding o.l.v. een lokale gids door de
fraaie binnenstad. De Oude stads, Joodse Wijk Kazimierz en de heuvel
Wawel met het Koninklijk Kasteel, de Kathedraal en de Drakengrot,
behoren tot de bekendste en mooiste plekken van Polen.

Dag 9 - Auschwitz- Wroclaw

Een bijzondere dag, een indrukwekkend bezoek aan het voormalige
concentratiekamp Auschwitz-Birkenau I en II. Symbool voor de
Holocaust. We brengen een bezoek aan het museum ondergebracht
in voormalige gevangenisblokken, en het grotere Birkenau. Voor
diegene welke geen bezoek wensen te brengen aan Auschwitz
kunnen in het centrum van de gelijknamige stad vertoeven. In de
namiddag rijden we verder naar Wroclaw. Overnachting in hotel
Mercure Wroclaw op basis van halfpension in het centrum van
Wroclaw.

Dag 10 - Wroclaw

Het laatste hoogtepunt in Polen van deze reis. We bezoeken het
centrum van Wroclaw o.l.v. een lokale gids. U ziet er fraaie gotische
kerken, herenhuizen in Renaissancestijl en paleizen uit de
barok.Vervolgens vrije tijd tot ca. 16.00 uur. Vervolgens rijden we naar
de omgeving van Cottbus voor overnachting en diner.

Dag 11 - Thuisreis

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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De laatste reisdag! We rijden via de Berliner Ring en Bielefeld, met
diverse pauzes onderweg, terug naar Nederland. Onderweg kunt u
nagenieten en herinneringen ophalen met uw medereizigers.

Hotelinformatie

Diverse hotels

Tijdens deze mooie reis verblijft u in diverse hotels op basis van
halfpension.
De kamers zijn voorzien van de gebruikelijke faciliteiten.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 315,-
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