EVENT TRAVEL GROEPSREIS POLEN
13.10.2019 – 20.10.2019
8-daagse culturele reis met bezoek aan de Poolse hoogtepunten
onder begeleiding van Rudy Cludts
In samenwerking met

SAMEN ONTDEKKEN WE DE BELANGRIJKSTE
BEZIENSWAARDIGHEDEN VAN POLEN. WE TREKKEN NAAR
WARSCHAU EN ZIJN KONINKLIJKE ROUTE, HET MOOIE
GDANSK - OOIT EEN VAN DE RIJKSTE EN BELANGRIJKSTE
HANZESTEDEN, HET MONDAINE SOPOT MAAR OOK EEN
RIDDERBURCHT IN MALBORK EN HET MIDDELEEUWS
STADJE TORUN. KORTOM, EEN VERRASSENDE REIS MET
VEEL VERSCHILLENDE FACETTEN.

WWW.EVENTTRAVEL.BE

DORP 3 , 1933 STERREBEEK

WAT STAAT ER OP HET PROGRAMMA?
DAG 1 - 13/10: LUCHTHAVEN ZAVENTEM –
WARSCHAU

DAG 8 - 20/10: KRAKAU - BRUSSEL

Afspraak op de luchthaven van Zaventem 2 uur voor het
vertrek van uw vlucht. Brussels Airlines lijnvlucht naar
Warschau om 15.20u. Aankomst te Warschau om 17.15u.
Transfer naar hotel Novotel Centrum**** in het centrum
van Warschau.. Check in. Vrije tijd tot het welkomstdiner.
Diner. Overnachting.

Ontbijt in het hotel en check out. Vandaag kunt u
Krakau op uw eigen tempo verkennen en is er alle tijd
voor shopping en culturele bezoeken op uw eigen
tempo. Op het afgesproken tijdstip transfer naar de
luchthaven voor de rechtstreekse Brussels Airlines
lijnvlucht met vertrek om 21.05u uur. Aankomst in
Zaventem om 23.00u.

DAG 2 - 14/10: WARSCHAU - GDANSK

INBEGREPEN

Ontbijt in het hotel. Halve dag stadsbezoek Warschau: de
Koninklijke route, het F. Chopin monument, de oude stad
met de Koninklijke burcht en de kathedraal en het oude
marktplein. Lunch in de stad. ’s Namiddags: vertrek in
noordelijke richting naar de driestad: Gdansk, Sopot en
Gdynia. Diner. Overnachting in hotel Mercure Stare Miastro
**** in het centrum van Gdansk.

DAG 3 - 15/10: GDANSK - SOPOT - GDYNIA
Ontbijt in het hotel. Bezoek aan de Hanzestad Gdansk, met
o.a. Dluga straat en de Neptunusfontein. Lunch. Vertrek
naar Gdynia voor een bezoek aan de stad en aan de haven.
Vertrek naar het mondaine Sopot voor een wandeling op
de houten pier en promenade. Diner. Overnachting in
Overnachting in hotel Mercure Stare Miastro **** in het
centrum van Gdansk.

DAG 4 - 16/10: GDANSK - MALBORK - TORUN
Ontbijt in het hotel. Vertrek in zuidelijke richting naar
Torun. Onderweg wordt een bezoek gebracht aan de
Teutoonse ridderburcht van Malbork. Lunch. Bezoek aan
het pittoreske middeleeuwse stadje Torun, gelegen aan de
Wisla (rivier) en tevens de geboorteplaats van Copernicus.
Diner. Overnachting in het hotel Mercure Torun
Centrum**** op 1 km van het centrum van Torun.

DAG 5 - 17/10: TORUN - WROCLAW
Ontbijt in het hotel. Vertrek naar Wroclaw. Lunch. Bezoek
aan de prachtig gerestaureerde historische oude stad
Wroclaw. Diner. Overnachting in het hotel Park Plaza ****
in het centrum van Wroclaw.

DAG 6 - 18/10: WROCLAW - CZESTOCHOWA AUSCHWITZ - KRAKAU

o Vluchten Brussels Airlines (uurregeling onder
voorbehoud, gebaseerd op 2018)
o 7 overnachtingen in 4* hotels zoals vermeld (of
evenwaardig).
o Programma op basis van volpension (vanaf het
diner van dag 1 t.e.m. het ontbijt van dag 8).
o 7 x buffetontbijt
o 6 x 3-gangenlunch in lokale restaurants (water,
thee/ koffie inbegrepen)
o 5 x 3-gangendiner in de hotels (dranken niet
inbegrepen)
o 1 x 3-gangendiner in een lokaal restaurant in
Gdansk (water, thee/ koffie inbegrepen)
o 1 x 3-gangendiner in een lokaal restaurant in
Krakau (water, thee/ koffie inbegrepen)
o Nederlandstalige gids.
o Reisbegeleiding Event Travel.
o Luxeautocar tijdens de hele reis.
o Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals
beschreven in het programma.
o BTW, luchthaventaksen en fuel.
o Documentatiemap.

NIET INBEGREPEN
o
o
o
o
o
o

Dranken hierboven niet vermeld
Persoonlijke uitgaven
Gebruikelijke fooien (+/- 5 à 7 euro p.p.p.d.).
Reisverzekeringen
Bagageservice
Annulatieverzekering: 5,5% van de totale
reissom

Ontbijt in het hotel. Vertrek naar Czestochowa voor een
bezoek aan het Jasna Gora-klooster, een bekend
bedevaartsoord waar de Zwarte Madonna vereerd wordt.
Lunch. Verderzetting van de reis naar Auschwitz voor een
bezoek aan de nazi concentratiekampen. Transfer naar
Krakau. Diner. Overnachting hotel Mercure Stare Miastro
**** in het centrum van Krakau.

DAG 7 - 19/10: KRAKAU
Ontbijt in het hotel. Excursie naar de zoutmijn van
Wielizcka. Lunch. Halve dag bezoek aan de stad: bezoek
aan de Wawelburcht met kathedraal en aan de oude stad
met de beroemde Lakenhal, de Mariakerk en de oude
stadspoort. Diner. Overnachting hotel Mercure Stare
Miastro **** in het centrum van Krakau.

Formaliteiten : Nationale identiteitskaart of geldig paspoort
verplicht. Niet-EEG-burgers worden verzocht hun ambassade
of hun consulaat te raadplegen.
NB: PREPROGRAMMA 2019, onderworpen aan wijzigingen.
Het programma kan zonder voorafgaande kennisgeving
gewijzigd worden door onverwachte omstandigheden.

