OP VERKENNING IN KRAKAU, POLEN
VIERDAAGSE VLIEGVAKANTIE VAN ZONDAG 22 TOT EN MET WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2019
VERBLIJF
Maak tijdens een vierdaagse citytrip kennis met Krakau, de tweede grootste stad van Polen met
prachtige kerken, stadspaleizen, koopmanshuizen en rijkversierde gebouwen. Deze stad, in het zuiden
van Polen, heeft sporen van zowel eeuwenoude als recente geschiedenis. Het is een echte cultuurstad,
UNESCO Werelderfgoed, die ook wel eens het ‘Florence van Polen’ wordt genoemd. Laat u
onderdompelen in de fascinerende geschiedenis of neem eens een kijkje in het boeiende uitgaansleven.
We verblijven het mooie hotel Polonia ***, in het hart van Krakau. Het is een historisch hotel in het
oude centrum van Krakau met uitzicht op het Slowacki theater, gelegen op slechts 650 m van de Grote
Markt omgeven door veel restaurantjes en bars. Alle kamers zijn klassiek en traditioneel ingericht met
een ruime badkamer met douche, haardroger, airconditioning, telefoon, TV en een kluisje.
PROGRAMMA
GEGIDST STADSBEZOEK KRAKAU MET BEZOEK AAN DE KONINKLIJKE BURCHT OP DE WAWEL-HEUVEL
Ga op ontdekking in de hoofdstad van het woiwodschap Klein-Polen. Verken het historisch centrum met
de vele gebouwen in renaissancestijl en één van de grootste en mooiste marktpleinen van Europa
(Rynek Główny). Op het plein staan diverse gebouwen in verschillende stijlen: de Raadhuistoren
(Ratusz), de Lakenhal (Sukiennice), de Kerk van Sint-Adalbert en aan de rand van het marktplein staat de
Mariakerk (Kosciół Mariacki). Maak een wandeling door het Planty stadspark en de Wawelheuvel, op de
oever van de Wisła, op het zuidwestpunt van het centrum. Op deze heuvel bevinden zich ook talrijke
historische gebouwen zoals de Wawelkathedraal en het kasteel van Wawel. In het kasteel kan u proeven
van het leven van de vele koningen uit de Poolse geschiedenis, die in de kathedraal hun laatste
rustplaats vonden.
BEZOEK AAN DE ZOUTMIJN IN WIELICZKA
Deze zoutmijn ligt net buiten Krakau en heeft veel bijgedragen aan de welvaart van de stad. De
Wieliczka-zoutmijn ligt in het plaatsje Wieliczka en is één van de oudste zoutmijnen ter wereld. De
gangen van de mijn zijn in totaal 300 kilometer lang en bereiken een diepte van 327 meter. U bezoekt
de befaamde Kapel van St. Kinga en het ondergrondse Krakau Zoutmuseum. U verkent de gangen van
dit onderaardse labyrint en komt bijna alles te weten over haar rijke geschiedenis en tradities.
BEZOEK AAN HET STAATSMUSEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
U bezoekt misschien wel het meest indrukwekkende aandenken aan de verschrikkingen van de
Holocaust. Op rijafstand van Krakau bevindt zich het indrukwekkende Auschwitz, een verzameling van
concentratie- en vernietigingskampen die tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland werden
opgezet. Het museum omvat onder meer de concentratiekampen Auschwitz I en Auschwitz II-Birkenau.
In het museum kan u een grote collectie spullen terugvinden van de vele slachtoffers zoals schoenen,
koffers, … Leer meer over het kamp en bekijk de barakken waar de gevangenen zaten.
PRIJS
€ 799 per persoon
€ 149 toeslag single
INBEGREPEN
Vlucht en taksen vanuit Zaventem met thuisophaaldienst, transfer van luchthaven naar het hotel en
terug, verblijf kamer met ontbijt, Nederlandstalige gids ter plaatse en programma, uitstappen en
toegangsgelden voor: Mariakerk, Wawelkathedraal met bijhorende kamers, Auschwitz-Birkenau en
Wieliczka, Vief-reisleiding Francis Peeters.
NIET INBEGREPEN
Persoonlijke uitgaven, lunch, diner en dranken, annulatie- en bijstandsverzekering.

