
 15/06/2020 tot 19/06/2020 
 5 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 1090dubbel

 

 
€ 1250single

 26/10/2020 tot 30/10/2020 
 5 dagen

 PRIJS PER PERSOON

 
€ 990dubbel

 

 
€ 1150single

Krakau & Auschwitz

Zin in een citytrip naar een schitterende cultuurstad? 
Ga dan met ons mee naar de mooiste stad van 
Polen, Krakau. Deze historische stad getuigt van een 
onverwachte artistieke en architecturale rijkdom. Eén 
van de blikvangers is de Grote Markt - Rynek Glówny - 
het historische hart van de stad met als eyecatchers 
de lakenhal en de Mariakerk met een gigantisch 
altaarretabel van Veit Stoss, een juweeltje van 
middeleeuwse houtsnijkunst. Om het uur verschijnt 
een trompetblazer in de hoogste toren die de ‘hejnal’ 
speelt.

Verder is het fijn ronddwalen in de sfeervolle 
straten en in de Joodse wijk Kazimierz met zijn 
kasseisteegjes. Deze Joodse buurt was trouwens het 
decor voor de film ‘Schindler’s List’ van Spielberg. 
Tegenwoordig is dit het toeristische hart van de stad 
met hippe eetgelegenheden.

Op de Wawelheuvel prijken de kathedraal en het 
Koninklijk Paleis met gerenommeerde kunstcollectie 
en tientallen van onze Vlaamse Brabantse 
wandtapijten.

We gaan ook buiten Krakau op stap. Wereldoorlog II 
was voor de Joden en andere etnische groepen een 
periode van angst en vervolging. Deze harde realiteit 
ontdekken we in de concentratiekampen Auschwitz en 
Birkenau.

Ook een bezoek aan de wondermooie Wieliczka 
zoutmijn is onvergetelijk.

• Nederlandstalige begeleiding vanaf het 
vertrek

• Bezoek aan de concentratiekampen 
Auschwitz en Birkenau

• Tour in de Wieliczka Salt Mine  
(UNESCO-werelderfgoed)

• Centrale markt van Krakau, één van de 
grootste Middeleeuwse markten van 
Europa

DE EERSTE 5 BOEKINGEN:

-€ 25 per persoon

Inbegrepen: vluchten heen en terug met Brussels Airlines, 
Nederlandstalige begeleiding en lokale gids, alle vermelde 
transfers ter plaatse, verblijf in 4* hotel Puro, maaltijden 
in halfpension, inkomgelden volgens programma, 
luchthaventaksen en BTW. 

Niet inbegrepen: facultatieve excursies, persoonlijke uitgaven 
en fooien, reis– en annulatieverzekering.  
Reis gegarandeerd vanaf min. 10 personen (max. 20 
personen).  
Formaliteiten: geldige identiteitskaart.
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Dag 1: Brussel - Krakau (A)
Vertrek per rechtstreekse vlucht met Brussels Airlines. 
Opwachting door plaatselijke gids. Onze bagage gaat 
rechtstreeks naar het hotel. Wij starten samen met 
de lokale gids een eerste verkenning van de stad. We 
ontdekken de charme van de Grote Markt en aangrenzende 
straatjes. We bezoeken de Mariakerk en het altaar van 
Veit Stoss. We laten ons verleiden door een van de vele 
bebloemde terrassen op het plein. Vrije tijd om zelf op 
ontdekking te gaan. We wandelen samen naar hotel Puro 
en check-in. Diner in restaurant Piano rouge. Overnachting 
in hotel Puro.

Dag 2: Krakau (O-A)
Na het ontbijt wacht onze gids op ons aan het hotel en 
nemen we de bus naar de Wavelheuvel. Bezoek aan het 
Koninklijk Paleis met de grootste collectie Vlaamse tapijten, 
het binnenplein en de Kathedraal met Koninklijke tombes. 
Aansluitend bezoek aan het John Paul II museum. De 
bus brengt ons naar het Kazimierz-district. Samen met 
Praag was Krakau eeuwenlang het centrum van de Joodse 
godsdienst en cultuur. De Joodse buurt van Krakau was 
het decor voor de film ‘Schindler’s List’ van Spielberg en 
heeft een nieuw elan gekregen. Het is tegenwoordig hét 
toeristisch hart van de stad met hippe eetgelegenheden. 
Vrije tijd en lunch voor eigen rekening. Daarna gaan we 
met de gids op verkenning door het voormalig Joods 
getto met vele pleintjes en synagogen. Bezoek aan de 
Remuah Synagoge en het aansluitend Joods kerkhof. Met 
de bus verder naar het Bahaterow getto en naar Fabryka 
Schindlera, beter bekend als de Schindlerfabriek, een 
museum over Krakau gedurende de bezettingstijd door 
de Nazi’s tussen 1939 en 1945. Aansluitend avondmaal 
in restaurant Biala Roza. Met de bus terug naar het hotel. 
Overnachting in hotel Puro.

Dag 3: Auschwitz-Birkenau (O-M)
Vroeg ontbijt in het hotel. Met de bus naar Auschwitz 
en Birkenau onder begeleiding van de gids. Eerst wordt 
Auschwitz I bezocht, daarna brengt de bus ons naar 
Auschwitz II (Birkenau). Lunch in restaurant Art Deco te 
Ocwiecim. In de late namiddag retourrit naar het hotel. Vrije 
avond met vrij avondmaal. Overnachting in hotel Puro.

Dag 4: Zoutmijn van Wieliczka (O-A)
Ontbijt in het hotel en bustransfer naar Wieliczka voor een 
bezoek aan de zoutmijn onder begeleiding van de gids. In 
deze 700 jaar oude zoutmijn werden uit de zoutwanden 
sublieme beelden gehouwen, zelfs een heuse kerk. Na 
het bezoek transfer naar de Grote Markt. Vrije lunch en 
vrije namiddag. Alle mogelijkheden worden ter plaatse 
toegelicht. Afscheidsmoment in het hotel en daarna 
wandelen we naar restaurant Chlopskie Jadlo voor een 
diner met traditionele muziek en dans. We genieten samen 
nog van de verlichte markt en wandelen naar het hotel. 
Overnachting in hotel Puro.

Dag 5: Krakau - Brussel (O)
Ontbijt in het hotel. Voor onze transfer naar de luchthaven 
bezoeken we nog het Collegium Maius, de oudste 
universiteit in Polen. Terugvlucht naar Brussel.

(O= Ontbijt; M= Middagmaal; A= Avondmaal) 

Krakau & Auschwitz

Een uitgebreid programma en vluchturen vindt u op: 

www.alleenreizenden.be
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