4-daagse vliegreis
Krakau en Auschwitz
23 t/m 26 april 2022
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 23 april: Eindhoven - Krakau
Vertrek van het vliegveld van Eindhoven. Aankomst op het vliegveld van Krakau of
Katowice. U wordt per pus gebracht naar uw hotel. Na het inchecken en kamerindeling
bent in de middag vrij. Na een diner in een gekozen restaurant in de buurt van het hotel
kunt een vrije rondwandeling maken rondom de mooi verlichte Grote Markt van Krakau.

Zondag 24 april: Auschwitz en Birkenau
In de vroege ochtend worden we opgehaald met de bus (plus ontbijt tasje mee) voor
een busrit naar Auschwitz-Birkenau. Het grootste concentratie en vernietigingskamp
voor de Joden tijdens WO2. U krijgt een rondleiding van ca. 4 uur met een NL-sprekende
gids. Eerst bezoekt u Auschwitz, dat is een dorp met stenen huizen dat nu dienst doet
als museum en de meest gruwelijke taferelen laat zien. Daarna per bus voor een korte rit
naar Birkenau waar de gaskamers en verbrandingsovens hebben gestaan. Na afloop
keert u weer terug naar Krakau en bent u voor de rest van de dag vrij.
In de avond gezamenlijk diner in een restaurant in het centrum van Krakau.
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Maandag 25 april: Stadswandeling Schindler’s List en Oude stad
Na het ontbijt maken we - onder leiding van een NL sprekende gids - een rondwandeling
door de oude stad, de Wawel burcht en de Joodse wijk Kazimierz, waar de film Schindlers
List van Steven Spielberg is opgenomen. Bij de pannenfabriek van de beroemde Oskar
Schindler stoppen we. Terugreis met een Poolse tram naar het centrum, in de middag vrij.

Dinsdag 26 april: Wieliczka zoutmijnen
Na het ontbijt ontruimen we onze kamers en brengen we onze koffers in een
opslagruimte van het hotel. We vertrekken per bus voor een korte rit naar de
indrukwekkende zoutmijnen van Wieliczka. Via een trap van ca. 300 treden daalt u af
naar de ondergrondse wereld van Wieliczka. Er zijn grote ondergrondse ruimtes met
elkaar verbonden door lange tunnels en gangen. U komt uiteindelijk in een grote
centrale zaal met kroonluchters.
In de middag keren we terug naar ons hotel, we halen onze koffers op en wachten op de
komst van de bus, die ons weer naar het vliegveld van Krakau brengt. Terugreis naar
Nederland (Eindhoven) in de late namiddag/avond.
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VLIEG- en BUSREIS POLEN
€ 550,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 2-PERSOONSKAMER
(* onder voorbehoud van prijswijzigingen en beschikbaarheid accommodatie)

INBEGREPEN
▪ Retourvlucht naar Katowice / Krakau met transfer naar en van het hotel
▪ 3 overnachtingen in een 3 sterrenhotel met ontbijtbuffet
▪ Rondleiding oude stad, Joodse wijk en Schindler’s List
▪ Dagtocht Auschwitz-Birkenau
▪ Bezoek zoutmijnen Wieliczka
▪ Workshop fotografie van docente Gerda Kreeft
NIET INBEGREPEN
▪ Lunch, diner en drinken
▪ Fooien
▪ Excursies en entrees buiten het programma
▪ Toeslag eenpersoonskamer
▪ Reisverzekering incl. ongevallen
▪ Annuleringsverzekering

€ 125,€ 20,€ 50,-

* Ons advies is dat u beter zelf een doorlopende reis- en annuleringsverzekering gaat
afsluiten bij uw eigen verzekeraar. De kosten zijn vaak voordeliger en lager dan via ons.
Wilt u toch via ons afsluiten? Zie de kosten boven bij niet inbegrepen.
Gaarne per direct aangeven op het boekingsformulier.
BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons)
▪ Aanbetaling: € 150,- per direct bij inschrijving
▪ Restbetaling: € 400,- per persoon vóór 1 maart 2022
De volledige reissom dient vóór 1 maart 2022 voldaan te worden. IBAN nr.
NL52 INGB 0008 7708 91 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Polen reis 2022 (of
factuurnummer)
Reisvoorwaarden
Polen Reizen is aangesloten bij de Algemene Ned. Vereniging van Reisondernemingen
(ANVR), Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Stichting Calamiteitenfonds
Reizen.
Groepsgrootte
Minimumaantal deelnemers voor het definitief doorgaan van deze reis: 10
Maximumaantal deelnemers aan de reis: 20
Reisprogramma
Deze specifieke reis wordt bij Polen
Reizen ingekocht en uitgevoerd
door Wesemann Travel.
Tolken
Sebastiaan Boogaard en Menno
Zetzema zijn uw tolken op deze
4-daagse reis.
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Gidsen
Op diverse locaties zijn plaatselijke gidsen beschikbaar.
Reisbegeleiding:
Ko ter Linden is uw reisbegeleider en Gerda Kreeft is
assistente reisbegeleidster en docente.

Hotel Maksymilian ***
Het nette driesterren Hotel Maksymilian is klassiek
ingericht met warme kleuren en zorgt voor een welkom
gevoel. Het hotel is perfect voor uw stedentrip Krakau, met
een ligging op slechts 300 meter afstand van het centrale
marktplein in Krakau en is gevestigd in een 19-eeuws
gebouw. Op slechts enkele minuten lopen van het hotel ligt
de Koninklijke Burcht van Wawel. Een mooie bezienswaardigheid om tijdens een bezoek
aan Krakau te verkennen. Het warme hotel beschikt over een eigen elegant restaurant
waar elke ochtend een ontbijtbuffet wordt geserveerd. Het ontbijtbuffet bestaat uit
zowel koude als warme gerechten. Het is ook mogelijk om van roomservice gebruik te
maken.
De kamers van het hotel zijn ruim ingericht en hebben een warme uitstraling. Elke kamer
beschikt over een LCD-tv met satellietontvangst en er kan gebruikt gemaakt worden van
het gratis WiFi netwerk. Elke kamer is uitgerust met een kluisje en een privé badkamer
ingericht met een toilet, wastafel, douche, verwarming, haardroger en toiletartikelen.
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