8-DAAGSE KRAKAU EN ZAKOPANE (VLIEGREIS)
POLEN
Donderdag 23 juli tot donderdag 30 juli 2020
Krakau is een stad met een indrukwekkende historie, maar bovenal ook een gezellige stad met
prachtige natuur in de omgeving.
DAG 1 - EINE – KRAKAU:
Vertrek vanuit Eine met de autocar naar de luchthaven. Heenvlucht naar Polen. Transfer naar het
hotel voor overnachting.
DAG 2 – JOODSE WIJK & WAWELKASTEEL:
Vandaag maken we uitgebreid kennis met Krakau. We bezoeken eerst de Joodse wijk Kazimierz, waar
Steven Spielberg zijn beroemde film Schindler’s List heeft opgenomen. In de wijk staat ook de oudste
synagoge van Polen, waarin tegenwoordig het Joods museum is ondergebracht. Vervolgens kunt u
een stadswandeling o.l.v. een gids maken door het centrum van Krakau (zie Scheldevallei
Pluspakket). Het hart van Krakow wordt gevormd door de Rynek Glówny (Grote Markt) en de Rynek
Maly (Kleine Markt). De Rynek Glówny is één van de grootste en mooiste marktpleinen van Europa.
Aansluitend heeft u vrije tijd in de stad of kunt u een bezoek brengen aan het Wawel kasteel, vroeger
de residentie van de koningen. De kathedraal naast het kasteel was de plaats waar de koningen
werden gekroond.
DAG 3 – VRIJE DAG OF AUSCHWITZ-BIRKENAU:
Deze dag heeft u vrij of kunt u deelnemen aan de excursie naar voormalig concentratiekamp
Auschwitz-Birkenau (zie Scheldevallei Pluspakket). Vanaf 1942 werd dit één van de grootste
vernietigingskampen van de Tweede Wereldoorlog en geldt het als symbool voor de Holocaust.
Onder leiding van een gids bezoeken we de kampen Auschwitz en Birkenau. In Auschwitz ziet u het
beruchte “Arbeit macht frei”, verschillende barakken die als expositieruimte zijn ingericht en de
verschrikkingen van het kamp weergeven, het crematorium en officiersgebouwen. Na deze 2 uur
durende wandeling rijden we naar het even verderop gelegen Birkenau. U ziet de beroemde poort en
de spoorlijn die eindigt bij Die Rampe. Tijdens de wandeling ziet u o.a. de ruïnes van de barakken,
waarvan we er één bezoeken, het crematorium zoals de Russen die aantroffen bij de bevrijding van
het kamp en het monument.
DAG 4 – ZOUTMIJN WIELICZKA & KRAKAU:
Vandaag staat een bezoek aan de zoutmijn Wieliczka op het programma voor de gasten die het
Scheldevallei Pluspakket hebben bijgeboekt. De zoutmijn staat op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Het is één van de oudste mijnen ter wereld die nog in werking is. Onder leiding van een gids
maakt u een wandeling door de museummijn. U ziet onder meer oude werktuigen ter illustratie van
de historie van de zoutwinning, vele historische figuren die zijn uitgehakt in het zout, een
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ondergronds meer, diverse zoutkamers en zelfs een ondergrondse kathedraal. De rest van de dag
kunt u doorbrengen in Krakau.
DAG 5 – ZAKOPANE & DUNAJEC-KLOOF:
Op de grens met Slowakije, ten zuiden van Krakau, ligt het Tatra-gebergte. We rijden naar de
bekendste plaats van de regio, het wintersportoord Zakopane. U kunt per kabelbaan naar het
bergstation op de Kasprowy Wierch of per kabeltrein naar een hoogte van 1200 meter op de berg
Gubalowka. Eenmaal boven heeft u een fantastisch uitzicht op de omgeving. In het gezellige
Zakopane kunt u een bezoek brengen aan de markt en de oude houten kerk met haar unieke
begraafplaats. Vervolgens bezoeken we één van de mooiste natuurlijke fenomenen van Polen, de
Dunajec-kloof. Omgeven door hoge kalksteen-rotswanden en dichte bossen kunt u een vlottentocht
maken over de Dunajec-rivier, met fantastische vergezichten. Deze vlottentocht is geschikt voor alle
leeftijden. De ervaren gids zorgt voor een ontspannen vaartocht door de kloof en informeert u over
het gebied en de bezienswaardigheden.
DAG 6 – WADOWICE & CZESTOCHOWA:
Vandaag staat in het teken van het Katholieke Polen. Paus Johannes Paulus II was de Aartsbisschop
van Krakau, totdat hij in 1978 werd verkozen tot Paus. Even ten westen van Krakau ligt Wadowice, de
geboorteplaats van Paus Johannes Paulus II. Hier kunt u een bezoek brengen aan het geboortehuis,
de basiliek en het Paus Johannes Paulus II-Museum. 's Middags rijden we naar de bedevaartsplaats
Częstochowa. De stad is vooral beroemd vanwege het Paulinerklooster op de berg Jasna Góra. In de
barokke kloosterkerk bevindt zich de zwarte madonna van Częstochowa. Aansluitend gaan we weer
terug naar ons hotel.
DAG 7 – SCHINDLER FABRIEK & KRAKAU:
Vandaag kunt u een bezoek brengen aan de voormalige fabriek van Oskar Schindler. De fabriek is
tegenwoordig gedeeltelijk ingericht als museum. De expositie toont onder andere beelden van het
uitbreken van de oorlog, de dagelijkse problemen van de bezetting en de strijd van Schindler om zijn
arbeiders te beschermen. De rest van de dag kunt u weer genieten in Krakau. Misschien wilt u nog
souvenirs kopen of iets drinken op een gezellig terrasje.
DAG 8 – KRAKAU – NOWA HUTA – EINE:
De laatste dag van deze prachtige reis. Na de Tweede Wereldoorlog lag Polen tot eind jaren ’80
achter het IJzeren Gordijn. De sporen van dit tijdperk zijn vooral zichtbaar in de wijk Nowa Huta, dat
Nieuwe Staalfabriek betekent. Nowa Huta is een typisch voorbeeld van het Socialistisch Realisme:
dorpen weken voor de zware industrie van de grootste staalfabriek van Polen en Nowa Huta werd
een modelstad voor de communistische propaganda. Enorme betonkolossen verrezen als
woontorens voor de arbeiders. We maken een tour door de wijk en krijgen een indruk van het 'Polen
achter het IJzeren Gordijn'. Vervolgens gaan we naar de luchthaven voor de vlucht terug naar huis.

Prijs: Vanaf 759 € per persoon op basis van halfpension
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Inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Vluchten heen en terug
Reis op basis van halfpension
Bagagekosten
Nederlandstalige reisleiding

Niet inbegrepen (zie ook volgende pagina):
•
•
•
•

Entreegelden & excursies
Niet genoemde maaltijden en drankjes
Fooien
Verzekeringen

Extra informatie:
Scheldevallei Plus pakket kan bijgeboekt worden voor €70 per persoon, dit pakket bevat:
- Stadswandeling Krakau onder leiding van een Nederlandstalige gids
- Excursie Auschwitz-Birkenau (inclusief gids & audioguide)
- Bezoek aan zoutmijn Wieliczka (inclusief gids)
Kopie identiteitskaart bij inschrijving
Volgorde van bezoeken, voorgestelde hotels, kunnen nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan
kwaliteit en/of programma. Prijs onder voorbehoud van eventuele toeslagen van koersverschillen,
fuel- en luchthaventaksen.
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INFO BEGELEIDE VLIEGTUIGREIZEN
Inbegrepen in de prijs:
•
•
•
•
•
•
•
•

vervoer naar de luchthaven heen en terug
vluchten heen en terug
transfers van en naar het hotel
professionele begeleiding
alle overnachtingen in de vermelde hotels
verblijf op basis van kamer en ontbijt/half pension/vol pension/all in formule volgens
programma
(indien vol pension : vanaf avondmaal dag van aankomst tot ontbijt dag van vertrek)
gratis parking bij het kantoor, wij beschikken over een ruime gratis parking!

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

dranken + dranken niet vermeld in de all in formule
persoonlijke uitgaven & toegangsgelden
excursies (tenzij anders vermeld in het programma)
fooien (tenzij anders vermeld in het programma)
ophaaldienst
maaltijden tijdens de vluchten
annulatie- en bijstandsverzekering (tenzij anders vermeld in het programma), opgelet: indien
u geen verzekering bij ons afsluit gelden de voorwaarden van de touroperator
toeristenbelasting, verblijftaks, fueltoeslagen (deze worden afgerekend bij het afhalen van de
reisdocumenten of zijn ter plaatse te betalen)
haventaksen, luchthaventaks
eventuele verhogingen wisselkoers, BTW-verhoging
visumkosten, inentingen, paspoortkosten, …

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 vluchtdagen, de voorgestelde hotels of de volgorde van
bezoeken nog wijzigen zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en/of programma. Begeleide
vliegtuigreizen kunnen op aanvraag steeds aangepast worden, verlenging, wijziging hotel, …
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