
 

 

 

 

AANBIEDINGEN MEERDAAGSE REIZEN 2019 

POLEN   
Do 05.09.2019 - Wo 11.09.2019 

7 dagen 
 

 

Hotelovernachtingen:  

6 x overnachting in half pension***/**** 

comfortabele kamer met douche of bad en WC 

gids in Krakau 

Prijs: 714 €  single toeslag 25 € p.n 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dag 1 (DONDERDAG 05.09.2019) 700 km Vervoer vanaf de verschillende 

opstapplaatsen (Lommel garage – Prijzenklopper Hechtel 

– Bree) richting Moritzburg naar hotel Eisenberger hof 

voor avondmaal en overnachting. Onderweg maken we 

verschillende stops voor vrije lunch.  

 Dag 2 ( VRIJDAG 06.09.2019) Moritzburg – Krakau Polen (520 km) Na een stevig en rijkelijk ontbijt 

trekken we verder richting Polen. Aankomst in ons 4 sterren verblijfshotel in 

Krakow. De kamers zijn voorzien van een warm gekleurd houten meubilair, een 

werkruimte, een waterkoker, een kluisje en een minibar. Het hotel biedt een 

zwembad, een sauna en massages. Elke ochtend wordt er een uitgebreid 

ontbijtbuffet verzorgd. Het eigen restaurant serveert de hele dag door Poolse en internationale 

gerechten. U kunt s’ avonds genieten aan de bar. Avondmaal en overnachting. 

Dag 3 ( ZATERDAG 07.09.2019) Krakau dagbezoek  

Meer dan vijf eeuwen was Krakau de koninklijke hoofdstad van 

Polen. Vandaag is dat niet langer het geval, maar de stad ademt 

nog steeds een statige en elegante sfeer uit. Krakau wordt 

beschouwd als een van de belangrijkste, zoniet dé belangrijkste 

trekpleister van het land. Dat dankt de stad aan zijn architecturele 

en culturele rijkdom die meer dan indrukwekkend is. Na dit bezoek gaan we terug naar ons 

verblijfshotel voor avondmaal en overnachting. 

Dag 4 (ZONDAG 08.09.2019) 14 km Na het ontbijt gaan we naar de markt in Nowa Huta en in de 

namiddag brengen we een bezoek aan de zoutmijnen van Wielickza. Net 

buiten Krakau, verstopt onder de grond, ligt één van de grootste zoutmijnen 

ter wereld. De mijngangen onder het plaatsje Wielickza zijn in totaal ruim 300 

kilometer lang en gaan zo’n 350 meter de grond in. Tegenwoordig wordt er 

nauwelijks zout meer gewonnen en is de zoutmijn vooral een onvergetelijke 

plek waar bezoekers uit de hele wereld naar toe stromen.  

Daarna rijden we terug naar ons verblijfshotel voor avondmaal en overnachting 

Dag 5 (MAANDAG 09.09.2019) Na ons ontbijt vertrekken we Ausschwitz 

(70 km). We bezoeken het concentratiekamp van Auschwitz onder leiding 

van een gids. Van hieruit rijden we naar Legnica (290 km). Hier hebben we 

ook weer een uitstekend hotel gereserveerd voor jullie voor avondmaal en 

overnachting.. 

Dag 6 (DINSDAG 10.09.2019)  

Van Legnica rijden we naar Dresden (200 km) voor kort bezoek. Dresden wordt ook wel “het Firenze 

van het noorden” genoemd. Hier is er vrije tijd voorzien in deze prachtige stad. In ons hotel  is een 

heerlijk avondmaal voorzien en overnachting. 

Dag 7 (WOENSDAG 11.09.2019) De laatste stad is Kassel (120km) als tussenstop hier heeft u nog  

vrije tijd vooraleer we verder rijden naar onze afstapplaatsen (340 km) 

 

 

 

 


