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5-daagse vliegreis  
  

Krakau en Auschwitz 
 

22 t/m 26 April 2019 
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PROGRAMMA (wijzigingen voorbehouden) 

Maandag 22 april: Eindhoven - Krakau 
Per vliegtuig vliegt u vanaf Eindhoven (18.25 uur) naar Krakau/Katowice (20.20 uur) in 
Polen. Op de luchthaven in Polen ontmoet u onze reisleider / gids. Bezoek aan het centrum 
van Krakau na aankomst in uw hotel.  
 

Dinsdag 23 april: Stadswandeling Schindler’s 
List en Oude stad 
Vandaag maken we een stadswandeling door de 
Koninklijke route o.l.v. een Nederlandstalige gids. 
De route gaat als volgt Wawel, heuvel, de Oude 
stad, Jagiellonian Universiteit district, het Planty 
Park, Marktplein, St. Mary’s Basiliek.  
 

Tijdens de Joodse Wijkwandeling zal u de 
wonderlijke geschiedenis van de bijna 
uitgestorven Joodse cultuur in de stad gaan ontdekken. Dit alles onder begeleiding van een 
Nederlandstalige gids die u veel informatie kan geven over de Joodse cultuur in Krakau.  

 
Woensdag 24 april: Wieliczka zoutmijnen 
Vandaag brengen we een bezoek aan de zoutmijnen van Wieliczka. De zoutmijnen van 
Wieliczka zijn één van de oudste mijnen ter wereld die nog steeds in werking zijn en staan op 
de UNESCO Werelderfgoedlijst. Gedurende de vier uur durende excursie zal u een bezoek 
gaan brengen aan deze zoutmijnen 
onder begeleiding van een 
Engelstalige gids. Tegenwoordig zijn 
de mijnen een van de bijzonderste 
bezienswaardigheden die Polen te 
bieden heeft. Het winnen van zout in 
de Wieliczka zoutmijnen wordt al 
honderden jaren uitgevoerd, in het 
jaar 1044 was dit namelijk al voor 
het eerst vermeld. In totaal zijn de 
gangen in de zoutmijnen 300 
kilometer lang en bereiken op 
sommige plekken een diepte 
van 327 meter.  



Pagina | 3  
 

 
Donderdag 25 april: Auschwitz en Birkenau 
Tijdens deze zes uur durende excursie zal u een bezoek brengen aan het concentratiekamp 
Auschwitz I en Auschwitz II Birkenau, waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de grootste 
massamoord heeft plaats gevonden. Dit alles onder begeleiding van een Nederlandstalige gids.  
 

 
Vrijdag 26 april: Krakau - Eindhoven 
Vandaag is alweer de laatste dag van de reis. U vliegt terug naar Eindhoven (16.35 uur) vanaf 
Krakau/Katowice (14.30 uur). Eenmaal terug op Nederlandse bodem zal u nog lang met 
plezier terugdenken aan deze bijzondere reis door een stukje Polen.  
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VLIEG- en BUSREIS   POLEN 

€ 550,- * P.P. OP BASIS VAN EEN 
2-PERSOONSKAMER 

(* onder voorbehoud van prijswijzingen en beschikbaarheid accommodatie) 
 

INBEGREPEN 
 Retourvlucht naar Krakau met transfer naar en van het hotel 
 4 overnachtingen op basis van logies en ontbijt 
 Bezoek Auschwitz Birkenau met retourtransfer en Nederlandstalige gids 
 Stadswandeling oude stad met Nederlandstalige gids 
 Stadswandeling Schindler’s List met Nederlandstalige gids 
 Bezoek Wieliczka zoutmijnen met retourtransfer en Engelstalige gids 
 Reserveringskosten 

 
NIET INBEGREPEN  

 Dinerkosten per diner excl. dranken  € 25,-  (indien gewenst) 
 Toeslag eenpersoonskamer    € 40,-   
 Koffer toeslag (20 kg)    € 75,- per koffer 
 Reisverzekering     €  p.m.    

 Annuleringsverzekering    €  p.m. 
 

* Gaarne per direct aangeven of u annuleringsverzekering wil afsluiten bij ons? Attentie: 
Dit in geval als er een calamiteit bij u zelf of in uw familie alleen eerste graad voordoet. 

Dan kunt u aanspraak maken op deze verzekering. 
 

BETALING REISSOM (U ontvangt bij aanmelding een factuur van ons) 
 Aanbetaling: € 275,- per persoon vóór 1 augustus a.s. 
 Restbetaling: € 275,- per persoon vóór 1 december a.s. 

 

De aanbetaling van € 275,- dient vóór 1 augustus voldaan te worden.  
Bankrekeningnummer: NL85 ABNA 0246 1980 28 t.n.v. Wesemann Travel o.v.v. Polen 
2019 (factuurnummer) 
 

Reisvoorwaarden 
Polenreizen 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 Polenreizen ingekocht en uitgevoerd door Wesemann Travel.  

Tolken 
Er gaat 1 NGT tolk mee op reis. 
 
Gids(en) 
Op diverse locaties zijn plaatselijke gidsen beschikbaar. 
 

Reisbegeleiding:   Polen Reizen 
 

SLUITING 
INSCHRIJVING: 

1 augustus 2018 
 

(evt. te verlengen 
naar 1 september) 
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A C C O M M O D A T I E 
 

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 waar dat 
is ingericht met een toilet, wastafel, douche, verwarming, haardroger en toiletartikelen. 

 

  
 
 
  


