8-DAAGSE AUTOCARREIS
POLEN
Woensdag 12 tot woensdag 19 mei 2021
Donderdag 12 tot donderdag 19 augustus 2021

i.s.m. Reizen Patteeuw

In Polen zitten de restauraties van historische gebouwen in een stroomversnelling. Krakau, met zijn
twee miljoen bezoekers per jaar en Auschwitz-Birkenau zijn klinkende namen van plaatsen die wij
bezoeken. Overal vind je goedgevulde kerken en kapellen. De vele kaarsen hierin, de traditionele
klederdracht en de vele feest- dagen zijn tekenen van een gelovig volk. Op de terugweg bezoeken we
nog Dresden. Deze stad is volledig herrezen na de zware, nutteloze bombardementen van de
geallieerden op het einde van WO II.
DAG 1: BELGIE - DRESDEN
Via autosnelwegen rijden we naar het overnachtingshotel. Avondmaal en overnachting in Duitsland.
DAG 2: DRESDEN - BRESLAU
Na het ontbijt verlaten wij het hotel om Polen te bereiken rond de middag. Na onze eerste maaltijd
in Polen bezoeken we de stad Breslau (Wroclaw in het Pools), gelegen aan de Oder. Deze historische
stad in Silezië behoort tot de mooiste van Polen. Overnachting en avondmaal in Breslau.
DAG 3: BRESLAU – CZESTOCHOWA - KRAKAU
Na het ontbijt gaat het naar Jasna Gora in Czestochowa met de Zwarte Madonna. Bezoek aan dit
heiligdom met de icoon die vereerd wordt als de redster van Polen. Vervolgens rijden we verder naar
Krakau voor avondmaal en logies.
DAG 4: ZOUTMIJN VAN WIELICZKA - KRAKAU
In de voormiddag brengen we een bezoek aan de bekende zoutmijn van Wieliczka. Deze mijn is al
meer dan 700 jaar in werking en bestaat uit een labyrint van kilometerslange gangen die diverse
ondergrondse zalen verbindt. Daarna verkennen we ook onze verblijfplaats Krakau, de voormalige
hoofdstad van Polen. We maken een stadswandeling door het historisch stadscentrum met één van
de grootste en mooiste marktpleinen van Europa. We bewonderen de lakenhal, de raadstoren en de
Wawelheuvel. Het avondmaal nemen we in een lokaal restaurant met folklore.
DAG 5: VLOTTENTOCHT OP DE DUNAJEC
Vandaag rijden we naar het voorgebergte van Pieniny. Daar maken we een vlottentocht op de rivier
Dunajec. Na de tocht kunnen we ’s middags genieten van een typische maaltijd. In de namiddag
verlaten we het Pieniny voorgebergte langs verschillende traditionele dorpjes. In Debno bezoeken
we de monumentale kerk Debno Podhalanskie.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

DAG 6: AUSCHWITZ EN BIRKENAU
Ongeveer 50 km ten westen van Krakau bevindt zich de grootste en beruchtste dodenfabriek van het
Duizendjarige Rijk. We brengen een bezoek aan het aangrijpende concentratiekamp van AuschwitzBirkenau. In de voormiddag bezoeken we het kamp van Auschwitz I, we wandelen langs de
verschillende barakken en gaan binnen in diverse tentoonstellingsruimtes. Na het middagmaal rijden
we naar Birkenau (Auschwitz II), drie kilometer van Auschwitz I. Daar zien we het station waar de
gevangenen toekwamen en de simpele houten barakken waar veel mensen sliepen.
DAG 7: DRESDEN
We nemen het middagmaal in de buurt van Breslau en keren terug naar Dresden, één van de
mooiste steden van Duitsland. Wandeling in deze gerestaureerde renaissance stad met o.a. de
Semper Opera, de Fürstenzug, de schitterende Frauenkirche, de Zwinger, enzovoort…
DAG 8: DRESDEN - BELGIE
Na het ontbijt rijden we het laatste stuk door Duitsland. Er is een vrij middagmaal onderweg. We
komen in de vooravond terug thuis.

Prijs: 1165 € per persoon in vol pension
Toeslag éénpersoonskamer: 185 €
Logement: Hotel Scandic Wroclaw & Golden Tulip City Center Dresden (of gelijkwaardig)
Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Toegangsgelden: bezoek zoutmijn, Auschwitz, Jasna Gora met Zwarte Madonna,
vlottentocht, wandeling Dresden
Nederlandstalige lokale gids
Folklore avond
Audiogids*

* Wij voorzien koptelefoons voor bepaalde reizen vanaf 30 personen. Dit systeem wordt vooral gebruikt voor rondreizen
en citytrips. Iedereen krijgt een ontvanger waarbij u de uitleg van de gids ontvangt via een geluidsoortje. Ideaal voor op
drukke plaatsen en mensen die graag fotograferen.

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

INFO MEERDAAGSE AUTOCARREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Vervoer per luxe autocar
Professionele begeleiding
Alle overnachtingen in goede en comfortabele hotels met bad of douche en toilet
Verblijf op basis van vol pension vanaf het avondmaal eerste dag tot het ontbijt laatste dag
(tenzij anders vermeld in het programma)
Vermelde uitstappen (niet de toegangsgelden voor musea, bezienswaardigheden, trein- of
boottochten)
Thuisophaling binnen een straal van 20 km van Eine

Niet inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•

Maaltijden onderweg de eerste en laatste dag (tenzij anders vermeld in programma)
Tafeldranken (tenzij anders vermeld in programma)
Toegangsgelden (tenzij anders vermeld in programma)
Annulatie- en bijstandsverzekering. Indien u geen verzekering bij ons afsluit, gelden de
bijzondere voorwaarden begeleide reizen van Reizen Patteeuw (Lic. 1269/7291). Deze zijn
op verzoek verkrijgbaar bij ons op kantoor.
Gereserveerde zitplaats in de autocar (zie lager)
Stadstaksen, toeristenbelasting en checkpoints van steden (deze worden afgerekend bij het
afhalen van de reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
Supplement voor thuisophaling indien u verder dan 20 km van Eine woont

OPGELET: indien extra’s inbegrepen zijn of als er iets uitzonderlijk niet is inbegrepen staat dit steeds
bij de tekst zelf vermeld.
Naargelang de omstandigheden kunnen de volgorde van bezoeken of voorgestelde hotels nog
wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma.
Voor alle reizen moeten er minimum 20 deelnemers zijn voordat de reis doorgaat (tenzij anders
vermeld).

Reservering zitplaats in de autocar (niet verplicht):
Alle zitplaatsen van de autocar kunnen ingenomen worden, u kan max. 1 zitplaats p.p. reserveren.
•
•
•

Voor de eerste twee rijen € 1,25 per dag per persoon
Vanaf de derde rij tot de zevende rij € 2,50 per persoon voor de volledige reis
Vanaf de achtste rij (eerste rij achter de middendeur autocar) is de reservering gratis

Meer informatie en reservaties: 055 31 12 40 of via mail: info@scheldevallei.be
Of in ons kantoor: Fietelstraat 129 – 9700 Oudenaarde-Eine

