Warschau en Krakau
7 dagen v.a.

1.249,-

reissom 1-pk v.a. 1.519,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten KLM
centraal gelegen goede
middenklassehotels
6x ontbijt en 2x diner
inclusief entree museum
Auschwitz
audiosysteem
lokale gidsen
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
UNESCO-steden Krakau en
Warschau
geboortehuis Chopin in Zelazowa
Wola
joodse wijk Kazimierz in Krakau
Auschwitz en Birkenau
paleis Nieborów
Paulinerklooster in Częstochowa
Lazienkipark in Warschau

Vertrekdata 2023
• 15 mei • 18 september

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Exclusief
• ruimbagage • overige entreegelden
• fooien • optionele excursies

Reisleider Johan: “In de stad van Chopin kunt u uiteraard genieten van een concert van de grote componist!”

Koningssteden van Polen
Veel mensen die voor het eerst met mij meegaan naar Polen, zijn verrast door
het land. De prachtige, historische steden hebben hun Oostblokverleden al
lang achter zich gelaten en stralen als nooit tevoren! Tijdens deze reis kunt u
deze pracht ook ontdekken en u laten verrassen.
In het statige Warschau gaan het verleden en de toekomst hand in hand. De
stad is vele malen door oorlogen verwoest en even zo vaak uit zijn as herrezen.
U bewondert hier een ongekende verscheidenheid in architectuur: schitterende
moderne en statige oude gebouwen wisselen elkaar af. In Zelazowa Wola treedt
u in de voetsporen van de componist Frederic Chopin. In zijn geboortehuis ziet u
hoe de pianovirtuoos werkte en leefde.
Via het bijzondere pelgrimsoord Częstochowa reist u naar die andere
koningsstad: Krakau, waar artiesten en kunstenaars de middeleeuwse straten en
pleinen vullen en zorgen voor een unieke sfeer! Bij de Lakenhallen op het grote
plein van Krakau is het een drukte van jewelste, al eeuwenlang verhandelen
kooplui hier hun waar. U wandelt door de joodse wijk Kazimierz, een wat grauwe
wijk in vergelijking met de schitterende binnenstad, maar met een even zo rijk en
fascinerend verleden en tal van knusse antiekwinkeltjes.
Op verschillende plaatsen ziet u de littekens van de Tweede Wereldoorlog, maar
de Polen kijken liever vooruit. Dit is een reis door een levendig geschiedenisboek
waarvan het laatste hoofdstuk nog lang niet is geschreven. Gaat u mee?

De reis in het kort
dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6
dag 7

Vlucht Amsterdam – Warschau
Uitgebreide stadsrondrit in koninklijk Warschau
Geboortehuis Chopin in Zelazowa Wola en paleis Nieborów
Pelgrimsoord Jasna Góra en naar koningsstad Krakau
Wandeling door historisch centrum en joodse wijk Krakau
Concentratiekampen Auschwitz en Birkenau
Terugvlucht Krakau – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123

Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

