Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Krakau - De mooiste stad van Polen!
Boordevol excursies en volpension!
Deze reis gaat u genieten van een complete reis, boordevol excursies
en centraal gelegen aparthotel Rakowicka Residence. Tijdens het
programma in Polen vertellen gidsen u alles over alle mooie plaatsen,
de bijzondere historie van het land en de stad en het emotionele
verhaal rondom Auschwitz.

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

4 dagen vanaf

€ 625,- p.p.

Inclusief
Transfer per luxe touringcar Limburg
- Eindhoven v.v.

Dag 1 - Maandag 7 oktober

Vlucht met Transavia Eindhoven Krakau v.v.
10 kg. handbagage

Limburg – Eindhoven – Krakau & Kazimierz
Vanuit uw opstapplaats brengen wij u deze ochtend per touringcar
naar de luchthaven van Eindhoven waar u om 11.00 uur met Transavia
rechtstreeks naar Krakau vliegt. Na de landing rond 13.00 uur gaat u
op excursie. U gaat samen met een Nederlandstalige gids het
voormalige Joodse kwartier, Kazimierz – bezoeken. Het district ten
zuiden van de oude stad dat meer dan 500 jaar lang het centrum van
het Joodse leven in Krakau was, voordat het stelselmatig werd
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Transfer luchthaven - hotel v.v.
3 nachten in aparthotel Rakowicka
Residence
3 x ontbijt in Bistro Novum
3 x lunch
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vernietigd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hier vindt u het hart van
het artistieke, Boheemse karakter van Krakau achter de houten luiken
van tientallen antiekwinkels en kunstgalerijen. Gecentreerd rond
het voormalige Joodse plein dat nu bekend staat als Plac Nowy, is
Kazimierz uitgegroeid tot dé bestemming voor cafécultuur en
nachtleven. Uw gids vertelt u alle details. Vanavond diner in het
Old Depot Restaurant. Na het diner volgt de transfer naar ons hotel
voor check in

Dag 2 - Dinsdag 8 oktober
Zoutmijn Wieliczka & historisch centrum Krakau
Na het ontbijt bezoekt u o.l.v. een Nederlandstalige gids een van de
oudste zoutmijnen ter wereld (staat op de Unesco werelderfgoedlijst).
Een bijzonder ondergronds schouwspel dat zéér de moeite waard is.
Tip: denk aan stevig schoeisel. De afdaling omvat vele treden. Aan het
eindpunt is er een lift omhoog. Na de lunch neemt uw
Nederlandstalige gids u mee langs alle bezienswaardigheden van de
historische binnenstad van Krakau. Geniet van al het moois dat deze
stad te bieden heeft. Aansluitend dineren we in restaurant Pistacja.
Na het diner volgt de transfer naar uw hotel.

Dag 3 - Woensdag 9 oktober

3 x diner
Bezoek aan Kazimierz o.l.v.
Nederlandssprekende gids
Bezoek aan Wieliczka zoutmijn incl.
entree
Excursie historische hart Krakau o.l.v.
Nederlandssprekende gids
Bezoek en entree Auschwitz o.l.v.
Duitssprekende gids ter plaatse
Bezoek en entree Schindler museum
o.l.v. Duitssprekende gids
Bezoek en entree aan basiliek
Lagiewniki
Eigen Het Zuiden & Jacobs
reisbegeleiding

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Auschwitz of vrije dag
Na het ontbijt staat een bezoek aan voormalig concentratiekamp
Auschwitz gepland. Na de lunch wordt u ter plekke door een
Duitstalige gids rondgeleid. Neem de tijd voor de indrukwekkende
verhalen en hetgeen u gaat aanschouwen. Aan het einde van de
middag rijden we terug naar Krakau waar we gaan dineren in
restaurant Lubicz Brewery. Indien u niet wenst mee te gaan naar
Auschwitz, kunt u deze dag ook geheel naar eigen invulling besteden
in Krakau.

Optionele excursies
Ruimbagage, 15 kg ad € 30,- p.p.
(onder voorbehoud van wijzigingen)

Dag 4 - Donderdag 10 oktober
Schindler museum – Basiliek Lagiewniki – Krakau – Eindhoven
Na het ontbijt brengen wij o.l.v. Duitstalige gids een bezoek aan het
Schindler museum. Sinds de prachtige film Schindlers List een begrip.
Na de lunch in restaurant Miod i Wino bezoekt u het Heiligdom van
de Goddelijke Barmhartigheid. Een moderne bedevaartkerk in het
Krakause stadsdeel Lagiewniki. De basiliek werd pas tussen 1999 en
2002 gebouwd. Elk jaar vinden miljoenen pelgrims uit de hele wereld
de weg naar deze kerk. In de vroege avond is de transfer naar de
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luchthaven, vanwaar u om 20.55 uur met Transavia terugvliegt naar
Eindhoven. Na de landing rond 23.00 uur staat onze touringcar klaar
om u terug naar uw Limburgse opstapplaats te brengen.

Hotel informatie
Rakowicka Residence Aparthotel ****
We verblijven in het zeer goed gewaardeerde (9,5) Aparthotel
Rakowicka Residence dat ligt nabij de Stare Miasto, centrum van
Krakau, dicht bij de Galeria Krakowska, de Lakenhal en het Adam
Mickiewicz-monument. Alle kamers zijn voorzien van uitgebreide
faciliteiten en modern ingericht. Het ontbijt wordt geserveerd in een
nabijgelegen restaurant, op 150 m van het hotel. De lunches en diners
zijn in lokale restaurant(s) .

Hotel verzorging: Volpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 75,Hotel website: https://www.rakowickaresidence.pl/
Hotel adres: Rakowicka 6, 31-510 Krakau, Polen
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
Minimum aantal deelnemers: 25
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