
Opstapplaatsen: G

7 dagen / 6 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

13 mei 18 € 829

10 juni 18 € 829

08 juli 18 € 829

05 augustus 18 € 829

02 september 18 € 829

16 september 18 € 829

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 155

Kind tem 11 jaar € 335

Halfpension 
(6 avondmalen)

€ 116

Toegangspakket  
(Auschwitz & Wieliczka)

€ 27

Dag 1 • België - Bautzen
Via de autosnelwegen rijden we richting Keulen, Giessen 
en Bad Hersfeld. Na de middag gaat het via Eisenach, Er-
furt, Chemnitz en Dresden naar Bautzen. Installatie in het 
****Best Western Plus Hotel Bautzen (of gelijkwaardig).

Dag 2 • Bautzen - Wroclaw - Kraków
In Gorlitz steken we de Duits-Poolse grens over en be-
reiken ‘s middags Wroclaw. ‘s Namiddags maken we een 
wandeling langs de voornaamste bezienswaardigheden 
met o.a. het stadhuis en de gerestaureerde herenhuizen 
rond de Grote Markt. Nadien reizen we door naar Kraków 
voor installatie in het ****hotel Novotel Kraków City West.

Dag 3* • Kraków
Vandaag bezoeken we Kraków, een stad die ons aange-
naam zal verrassen met interessante monumenten. We 
nemen het openbaar vervoer naar het centrum van de 
stad en wandelen over de Koninklijke Weg langs de voor-
naamste bezienswaardigheden.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 4 • Kraków - Auschwitz
Deze ochtend bezoeken we het beruchte concentratie-

kamp van Auschwitz (te reserveren bij inschrijving). Na 
de middag zetten we ons bezoek aan Kraków verder met 
een wandeling langs “Schindler’s List Route” die ons naar 
Kazimierz, de Joodse wijk, brengt.

Dag 5 • Kraków - Wieliczka
Deze voormiddag bezoeken we de zoutmijn van Wieliczka 
(te reserveren bij inschrijving), een van de oudste van Eu-
ropa. ’s Namiddags gaan we terug naar Kraków en wan-
delen op de Wawel, de Poolse Acropolis. Nadien kunnen 
we op eigen houtje musea, kerken en winkels bezoeken.

Dag 6 • Kraków - Czestochowa - Bautzen
We rijden naar het bedevaartsoord Czestochowa waar we 
de icoon van de Zwarte Madonna bewonderen. Nadien 
gaat het naar de Pools-Duitse grens. Na de middag rijden 
we tot Bautzen voor installatie in het ****Best Western Plus 
Hotel Bautzen (of gelijkwaardig) 

Dag 7 • Bautzen - België
Langs de Duitse autosnelwegen rijden we terug naar België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan ter plaatse aangepast 
worden

NOVOTEL KRAKOW CITY WEST
Ligging: gelegen vlakbij het historische stadscentrum
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, 
bar, tuin, terras, verwarmd binnenzwembad, sauna, 
fitness, massage (betalend), casino, roomservice, shuttle 
service naar het centrum, gratis wifi 
Kamers: ruime moderne kamers met badkamer met 
bad/douche, haardroger en toilet, tv, kluis, airco, minibar 
(betalend), draadloos internet in de kamer
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen maaltijden

SERVICE
 � ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
 � Kamer met ontbijtbuffet
 � Gebruik van draadloze headset
 � Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit 
België

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren

LAKENHAL WROCLAW

KASTEEL WAWEL
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Kraków was meer dan vijf eeuwen de koninklijke hoofdstad van Polen. Ook al is dat vandaag niet meer het geval, toch ademt de stad 
nog steeds een statige sfeer uit. Kraków is een levendige stad met een prachtige architectuur, talrijke monumenten van wereldklasse, 
charmante uitzichten en een heerlijke sfeer.

Krakow POLEN   


