
AUTOREIZEN POLEN 

https://polenreizen.nl/autoreizen/
https://polenreizen.nl/autoreizen/
https://polenreizen.nl/autoreizen/
https://polenreizen.nl/autoreizen/


2 POLENREIZEN
info@polenreizen.nl Hoofdstraat 45 B212 

7213 CR Gorssel 

0575 - 229 255

Polenreizen is onderdeel van Poland Travel BV en dé specialist op het gebied van

reizen naar Polen. Kies voor een van de prachtige opgestelde autoreizen, zoals

Zuid-Polen, of combineer in uw op maat gemaakte reis de steden die u wilt.

Kortom, de echte specialist in Polen!  

ONS PROFIEL 
Polenreizen is een touroperator 

dat stedentrips, groepsreizen, 

autoreizen en maatwerkreizen 

aanbied. In de afgelopen 10 jaar 

zijn we uitgegroeid tot de 

specialist in reizen naar Polen. 

DE SPECIALIST 

De Polen specialist 

Meer dan 10 jaar ervaring 

Zekerheid! Lid van de SGR, 

SGZR & ANVR  

24 uur per dag bereikbaar 

Meer dan duizenden 

tevreden reizigers 

WAAROM POLEN 
Veel van onze klanten zeggen positief verrast te zijn

door Polen. Polen is een land met een rijk koninklijk

verleden en met mooie tradities. Het is een land met

een prachtige natuur en pittoreske landschappen.

Polen heeft naast een prachtige natuur ook heel veel

cultuur en architectuur. Zowel de oude als de nieuwe

bouwwerken in het land laten zien hoe roerig de

geschiedenis is geweest. De Tweede Wereldoorlog

heeft Polen getekend, maar toch is het land erg

modern en de grachtenpandjes doen soms zelfs

Nederlands aan. In de grote steden vindt u oude

kastelen, geweldige monumenten, interessante

musea, mooie hotels, drukke winkelstraten en vele

restaurants en cafés. Onderweg naar de steden is er

ook genoeg te zien. De Poolse kust is bijvoorbeeld

bijzonder charmant. Maar er zijn ook heuvelachtige

landschappen waar u lange trektochten kunt maken.

In de winter is Polen zelfs zeer geschikt. 
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Autoreizen algemeen

Gedurende uw autoreis komt u door een afwisselend gebied van culturele

steden. Daarnaast geniet u van de mooie natuurlandschappen en

eventuele kustgebieden van Noord-Polen. Het is tevens mogelijk om extra

overnachtingen te reserveren. Wat u wenst, kunnen wij regelen! 

Al onze rondreizen zijn geschikt om alleen of met zijn tweeën te doen,

maar ook als familievakantie. U bezoekt veel verschillende steden tijdens

uw rondreis door Polen. Hierdoor zult u veel van het land zelf ontdekken.

De hotels worden geselecteerd op basis van beschikbaarheid en

reisdatum. De definitieve hotels ontvangt u met de reisbescheiden, deze

ontvangt u circa 14 dagen voor vertrek. De hotels zijn onder voorbehoud

van wijzigingen.
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Op maat gemaakt reizen

Hieronder volgen onze eigen samengestelde reizen. Wilt u liever andere

steden combineren, ergens langer verblijven of zelfs meerdere landen

combineren? Dit kan allemaal. Wij maken uw reis volledig op 

maat naar uw wens. 

U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0575 229 255 

of mailadres info@polenreizen.nl. Komt u liever langs op 

afspraak? Dat kan ook! Mail of bel ons voor een afspraak 

en wij verwelkomen u graag op ons mooie kantoor in Gorssel. 

Samengestelde reizen:

15-daagse autoreis binnenlandse natuur Polen

12-daagse autoreis Krakau en Zakopane

12-daagse autoreis Krakau, Warschau en Gdansk

10-daagse autoreis Noord-Polen

10-daagse autoreis Zuid-Polen

Autoreis Krakau met 3-sterrenhotel 

Groepsreis Krakau met de auto

Voor meer informatie per reis verwijzen wij u graag door naar onze

website: www.polenreizen.nl/autoreizen 

€ 419 per persoon 

€ 219 per persoon 

€ 429 per persoon 

€ 429 per persoon 

€ 509 per persoon 

€ 509 per persoon 

€ 629 per persoon 

https://polenreizen.nl/autoreizen/


Deze autoreis door Zuid-en West Polen is een combinatie van een cultureel

bezoek aan steden zoals Krakau en Wroclaw. Daarbij geniet u van de

prachtige natuurlandschappen van de Hoge Tatra.
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Uitgelicht: Autoreis Zuid-Polen

Krakau ZakopaneWroclaw

Krakau – Zakopane – Czestochowa – Wroclaw

Voorstel reisprogramma

Dag 1: Aankomst in Ilowa (ca. 800 km) – 1 overnachting in Ilowa

Dag 2: Aankomst in Krakau (ca. 420 km) – 3 overnachtingen in Krakau

Dag 3: Optioneel bezoek Wieliczka Zoutmijnen (ca. 15 km)

Dag 4: Optioneel bezoek Auschwitz Birkenau (ca. 60 km)

Dag 5, 6 & 7: Aankomst in Zakopane (ca. 100 km) – 3 overnachtingen in Zakopane

Dag 8: Aankomst in Czestochowa (ca. 200 km) – 1 overnachting in Czestochowa

Dag 9: Aankomst in Wroclaw (ca. 200 km) – 1 overnachting Wroclaw

Dag 10: Terug naar Nederland

https://polenreizen.nl/autoreizen/zakopane-krakau-12-daagse/


6 POLENREIZEN
info@polenreizen.nl

Hoofdstraat 45 B212 

7213 CR Gorssel 
0575 - 229 255

Aanvullende informatie & inclusief uw reis

Overnachtingen in appartement of drie-, vier-, of vijfsterrenhotel (uw

keuze vanzelfsprekend)

De hotels worden geselecteerd op basis van beschikbaarheid en

reisdatum. De definitieve hotels ontvangt u met de reisbescheiden

Uitgebreid ontbijtbuffet (m.u.v. accommodatie keuze appartement)

Bovenstaande prijzen zijn op basis van 2 personen of meer

Alle boekingen zijn op basis van de reisvoorwaarden van Polenreizen

1-persoonstoeslag €40,- per nacht o.b.v. driesterrenhotel, €60,- per

nacht o.b.v. viersterrenhotel, €80,- per nacht o.b.v. vijfsterrenhotel

Reserveringskosten eenmalig €35,-

Betaling via iDeal of bankoverschrijving

Informatie onder voorbehoud van beschikbaarheid, typefouten en

prijswijzigingen.

Onze reizen zijn altijd aan te passen naar uw wens. Langer of korter

verblijven kan, korter is vaak niet aan te raden door de lange

afstanden die gemaakt moeten worden en bovenal om genoeg tijd te

hebben om al het moois wat de steden te bieden hebben te bekijken.

Optionele excursies Krakau

Stadswandeling Old Town Engelstalig

Stadswandeling Old Town Nederlandstalig

Stadswandeling Schindler's List Engelstalig

Stadswandeling Schindler's List Nederlandstalig

Auschwitz Birkenau Engelstalig

Auschwitz Birkenau Nederlandstalig

Wieliczka Zoutmijn Engelstalig

€ 25 per persoon 

€ 35 per persoon 

€ 25 per persoon 

€ 35 per persoon

€ 45 per persoon

€ 75 per persoon

€ 55 per persoon
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UW CONTACT
Anna Yuricheva  

Telefoon: 0575-229255

Noodnummer: 06-47767746

ONS ADRES

Emma van Schaik   

Telefoon: 0575-229255

Noodnummer: 06-47767746
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