5 Daagse Busreis Duitsland & Krakau
24-28 Oktober 2018
Krakau is met 766.739 inwoners, na Warschau, de grootste stad van Polen. In Krakau (Krakow) kijk je
je ogen uit van alle bezienswaardigheden. Op elke straathoek is wel iets te zien of te beleven. De
binnenstad van Krakau is een bezienswaardigheid op zich met prachtige kerken, stadspaleizen,
koopmanshuizen en andere rijkversierde gebouwen. In de gezellige buurt Kazimierz staan de kerken
zij aan zij met synagoges en interessante musea over volkerenkunde en de joodse geschiedenis.
Aan de overkant van de rivier vind je bezienswaardigheden die de Tweede Wereldoorlog gedenken,
zoals het oude joodse getto en het museum in de fabriek van Oskar Schindler. Even buiten Krakau
vind je wereldberoemde trekpleisters zoals de gigantische zoutmijnen in Wieliczka en het
indrukwekkende museum concentratiekamp Auschwitz Birkenau.

Programma
Dag 1
Na vertrek vanuit Heerlen rijden we direct Duitsland in, op weg naar ons overnachtingshotel.
Onderweg maken we natuurlijk voldoende stops om de inwendige mens tevreden te stellen. We
overnachten in Duitsland / grens Polen, waar we vanavond ook gezamenlijk diner nuttigen.
Dag 2
Na het ontbijt vervolgen we onze weg naar Krakau. Onderweg maken we nog een ruime lunchstop,
waarna we om 14:00 uur verwachten de stad Krakau te bereiken.
Bij het binnenrijden van de stad maakt uw chauffeur direct een klein rondritje langs het Heiligdom
van de Paus en de voormalige fabriek van Oskar Schindler, bekend geworden door de speelfilm van
Steven Spielberg ‘Schindlers list’.
Aansluitend ziet u de befaamde Wawelberg met het kasteel liggen aan de rand van het centrum. Dit
betekend dat u bijna bij uw hotel bent wat op loopafstand van de oude binnenstad ligt! Na de check
inn bent u vrij om de binnenstad van Krakau op eigen gelegenheid te verkennen en op eigen
gelegenheid te dineren.
Dag 3
Ontbijt in het hotel. Vandaag maken we samen met onze lokale gids kennis met Krakau, de
voormalige hoofdstad van Polen. We wandelen direct vanaf het hotel de stad in. Krakau is de Tweede
Wereldoorlog bijna ongeschonden doorgekomen en daarmee is de stad één groot
openluchtmuseum. Het koninklijk renaissance kasteel op de Wawel, de gotische Sint-Maria-basiliek
en de historische handel paviljoens van de Lakenhalle zijn allen de moeite van een bezoekje meer
dan waard!
Vanmiddag na de wandeling kunt u zelf de stad verkennen.
Vanavond diner op eigen gelegenheid.
Dag 4
Ontbijt en daarna bagage in de bus. Vandaag wordt een indrukwekkende dag: we bezoeken
Auschwitz, één van de vele concentratiekampen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s
werden ingericht. Hiertoe werden barakken van het Poolse leger omgebouwd tot het grootste
vernietigingskamp van Europa. De toegangspoort met het opschrift ‘Arbeit macht Frei’ heeft men in
tact gehouden. Auschwitz, of eigenlijk Auschwitz-Birkenau, is het meest beruchte concentratiekamp.
Een lokale gids zal ons hier rondleiden en ons informeren over de door de Nazi’s uitgevoerde

gruweldaden. In de barakken herdenken verschillende landen, waaronder Nederland, in
tentoonstellingen de slachtoffers van het kamp.
Concentratiekamp Auschwitz Concentratiekamp Auschwitz is misschien wel het meest
indrukwekkende aandenken aan de verschrikkingen van de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog.
Op rijafstand van Krakau vonden meer dan een miljoen mensen, veelal joden, op verschrikkelijke
wijze de dood. Het concentratiekamp is na de oorlog symbool geworden voor de enorme misdaden
van het nazi-regime en een belangrijke reden voor mensen uit de hele wereld om een bezoek aan
Krakau te brengen.
Na het bezoek aan Auschwitz zetten de rit terug naar Nederland in. We overnachten weer in
Duitsland / grens Polen waar het diner weer op ons staat te wachten.
Dag 5
Na het ontbijt gaat de bagage terug in de bus en vertrekken we huiswaarts. Buiten de gebruikelijke
pauzes is er de mogelijkheid om nog iets te eten onderweg (niet incl). In de late avond arriveert u
terug in Heerlen.

Verblijf
Overnachtingshotel in Duitsland (Heen- en terugreis)
Info volgt
Hotel Krakau
Park Inn Krakau ****
Het Park Inn by Radisson Krakow is een modern viersterrenhotel in het centrum van Krakau, op
slechts 15 minuten wandelen van het kasteel van Wawel en de Grote Markt, 300 meter van de
boulevards bij de rivier de Vistula. In slechts 15 minuten wandelt u naar de Grote Markt.
Het hotel beschikt over ruime en kleurrijke kamers met airconditioning en gratis WiFi, gratis thee en
koffie, een minibar en een lcd-tv. U heeft gratis toegang tot het fitnesscentrum en een sauna.
Elke ochtend wordt er een gevarieerd ontbijtbuffet geserveerd in het restaurant van het hotel.
Pijsopgave & details Cebustalid & één Introducé
2-persoonkamer
€ 285,00 p.p.
1-persoonskamer
€ 394,00 p.p.
Pijsopgave & details 2e/3e Introducé
2-persoonkamer
€ 335,00 p.p.
1-persoonskamer
€ 444,00 p.p.
Inclusief:
➢ Vervoer per luxe touringcar, minimaal Comfort Class beenruimte
➢ 2 nachten verblijf in genoemd overnachtingshotel met ontbijt en diner
➢ 2 nachten verblijf in genoemd hotel Krakau met ontbijt
➢ Citytaks
➢ Programma zoals omschreven
➢ Bezoek Auschwitz met gids en entree
➢ Stadswandeling onder leiding van gids op dag 3
➢ Stadsplattegrond van uw bestemming(en)
➢ Calamiteitenfond / reserveringskosten
Wat niet bij de reissom in zit:

➢ (Doorlopende) reisverzekering, u kunt dit per persoon opgeven
➢ (Doorlopende) annuleringverzekering, u kunt dit per persoon opgeven
➢ Eigen uitgaven, te denken aan lunches, diners, entreegelden, fooien etc.
Optionele excursies / extra’s:
➢ Lunches
➢ Diners in Krakau
➢ Diner tijdens de thuisreis.

