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7-daagse groepsreis Polen 

3 tot 9 september 2018 

 

De groepsreis 2018 wordt Polen, een land met een heel rijke geschiedenis. 
Nog niet echt een populaire toeristische trekpleister, maar zeker het 
bezoeken waard. De groepsreis doet de twee belangrijkste Poolse steden 
aan, Warschau en Krakau, alsook een aantal andere hoogtepunten, 
zoals Czestokova, Auschwitz, Wielizcka en Zakopane. 

 

Programma 

Maandag 03/09 

Rechtstreekse vlucht van Brussel naar Warschau. 

Aankomst in Warschau rond 11u35. Verder naar het huis van Chopin en al 
een eerste kennismaking met de stad. 

Avondmaal en overnachting in het hotel in het centrum van Warschau. 

Dinsdag 04/09 

Na het ontbijt bezoek aan de stad per bus en te voet o.l.v. stadsgids met 
bezoek aan het Koninklijk Paleis en de kathedraal. 

Lunch. 

Bezoek aan het Lazienkipaleis. 

Vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Woensdag 05/09 

Na het ontbijt vertrek naar Czestokova met bezoek aan het klooster. 

Lunch. 

Verder naar Krakau met avondmaal en overnachting in het hotel. 
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Donderdag 06/09 

Hele dag bezoek van Krakau te voet en met de bus met o.a. bezoek aan 
Koninklijk Paleis Wawel, de kathedraal, de St.-Maria-Kerk en de fabriek 
van Oscar Schindler, alsook de Joodse wijk. 

Tussenin lunch. 

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Vrijdag 07/09 

Na het ontbijt naar Auschwitz en Birkenau, bezoek o.l.v. lokale gids. 

Lunch. 

In de namiddag naar de zoutmijnen van Wielizcka voor bezoek met lokale 
gids. 

Terug naar Krakau voor avondmaal en overnachting in het hotel. 

Zaterdag 08/09 

Na het ontbijt uitstap naar Zakopane en met funiculair naar boven op de 
Gubalowka-berg. 

Lunch. 

In de late namiddag terug naar Krakau en eventueel nog wat vrije tijd. 

Avondmaal en overnachting in het hotel. 

Zondag 09/09 

Na het ontbijt nog wat vrij alvorens terug te keren naar België met een 
rechtstreekse vlucht. Aankomst in Brussel rond 16u00. 

 

Prijs 

 1.140 euro per persoon 
 single supplement: 255 euro. 

Inbegrepen: 

 vluchten heen en terug met SN Brussels Airlines 
 vervoer ter plaatse met autocar 
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 hotels in Warschau en Krakau 
 volpension te beginnen met het avondmaal 1ste dag t/m. het ontbijt 

laatste dag 
 plat water bij de maaltijden 
 Nederlandstalige gids/begeleider gedurende de hele reis 
 lokale gidsen ter plaatse 
 inkomgelden. 

Niet inbegrepen: 

 dranken bij de maaltijden 
 lunch eerste en laatste dag 
 fooien 
 facultatieve uitstappen 
 annulatieverzekering: 5.5% op totale bedrag 
 bijstandsverzekering: 3 euro per dag met een minimum van 25 euro 

per polis 
 annulatie- en bijstandsverzekering: 6.5% op totale bedrag 
 eventuele verhoging van fuel en taxen. 

 

Programma met foto’s op www.eskareizen.com/polen2018 

 
 


