
ACTIEBROCHURE
2021

ɴᴀᴀʀ ᴩᴏʟᴇɴ ʀᴇɪꜱ ᴊᴇ ᴍᴇᴛ ᴩᴏʟᴇɴʀᴇɪᴢᴇɴ



Boek nu uw reis naar Krakau met één nacht gratis!

U heeft de keuze uit een stedentrip Krakau of een groepsreis Krakau,

op de website leest u het verschil en vindt u direct een mogelijkheid tot

boeken. Had u langer gewild? Dit kan ook! Neem dan even contact met

ons op. 

Krakau wacht op u… Waar wacht u nog op!?

Uw stedentrip Krakau is meer dan de moeite waard en voor iedereen wat

wils. Krakau was tot 1608 de hoofdstad van Polen en dat is op elke hoek

van de straat nog terug te zien. U vindt midden in het oude centrum de

Rynek Glówny. Dit prachtige centrale marktplein is het grootste plein van

Europa en behoort bovendien, net als de rest van het oude centrum, tot

de Werelderfgoedlijst van UNESCO. In het mooie oude centrum vindt u

veel Middeleeuwse invloeden terug van toen, zoals de Barbican en de

Koninklijke Burcht van Wawel. Een stedentrip naar Krakau is ook te

combineren met een bezoek aan Auschwitz-Birkenau, de Wieliczka

Zoutmijnen of een excursie naar Zakopane.

Actie geldig in reisperiode t/m oktober 2021 

https://polenreizen.nl/aanbieding-krakau/


Actie geldig in reisperiode t/m oktober 2021 

Stedentrip Krakau:

Boek nu 5 dagen Krakau vanaf € 319

Boek nu 6 dagen Krakau vanaf € 359

Boek nu 7 dagen Krakau vanaf € 399

Retourvlucht Eindhoven – Krakau/Katowice

Transfer luchthaven naar hotel en retour

Overnachtingen in hotel Maksymilian of Maximum*** met uitgebreid ontbijtbuffet

Inclusief bij stedentrip Krakau:

Groepsreis Krakau:

Boek nu 5 dagen Krakau vanaf € 429

Boek nu 6 dagen Krakau vanaf € 469

Boek nu 7 dagen Krakau vanaf € 509

Kleine handbagage (afmetingen maximaal 40x20x25cm)

Brandstoftoeslagen en luchthavenbelasting

Retourvlucht Eindhoven – Krakau/Katowice

Transfer luchthaven naar hotel en retour

Overnachtingen in hotel Maksymilian of Maximum*** met uitgebreid ontbijtbuffet

Inclusief bij groepsreis Krakau:

Kleine handbagage (afmetingen maximaal 40x20x25cm)

Brandstoftoeslagen en luchthavenbelasting

Nederlandstalige excursies waaronder Auschwitz-

Birkenau 



Ook groepsreizen Krakau 2022 online
Gaat u liever in 2022 op reis? Dat kan! Ook onze groepsreizen in 2022

tot en met augustus staan online en zijn boekbaar. Alle data vindt u hier.

 

Tijdens deze groepsreis Krakau met Nederlandstalige gids ziet u alle highlights van Krakau en omgeving.

De enthousiaste gids zal u door de oude straten van de Joodse wijk Kazimierz leiden. U ontdekt de

wonderlijke geschiedenis van een bijna volledig uitgestorven Joodse cultuur in Krakau. Verder zal onze

tocht het verhaal van Oskar Schindler volgen, die verfilmd is door Steven Spielberg in zijn bekroonde

‘Schindler’s List’. We bezoeken ook een aantal locaties uit de film! 

Tevens maakt u een tweede prachtige wandeling door het Oude Centrum van Krakau, welke tot het

Werelderfgoed van UNESCO behoort. Hier brengt u onder andere een bezoek aan het grootse marktplein

van Europa, de Rynek Glówny. Ook het prachtige Wawel kasteel, de Lakenhallen, St. Mary’s Basiliek en het

stadspark ‘Planty’ komen tijdens de wandeling aan bod.

Naast deze twee stadswandelingen hebben wij een indrukwekkend bezoek naar Auschwitz Birkenau

gepland tijdens uw reis. Auschwitz was het grootste vernietigingskamp uit zijner tijd en geldt daarom als

symbool voor de Holocaust. Hier zal onze Nederlandstalige gids u rondleiden op de plek waar de grootste

massamoord in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Tijdens de tour bezoekt u zowel

het kamp in Birkenau als het kamp in Auschwitz. Door de begeleiding van de professionele Nederlandse

gids haalt u het meeste uit uw reis en komt u veel te weten over de geschiedenis van de stad en de Duitse

bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog. Twijfel niet langer en boek deze fascinerende reis naar de

mooiste stad van Polen!

https://polenreizen.nl/groepsreisdata-2022/
https://polenreizen.nl/schindlers-list-tour/
https://polenreizen.nl/stadswandeling-krakau/
https://polenreizen.nl/auschwitz-birkenau-bezoeken/


Boeken via de website: klik hier

Of telefonisch: +31 (0)575-229255

Of per mail: info@polenreizen.nl

Heeft u andere vragen? Neem contact

met ons op.

Miejmy nadzieję, że wkrótce!

Hopelijk tot snel!

Boekingskosten € 35,- incl. € 2,50 bijdrage SGR calamiteitenfonds

Informatie onder voorbehoud van beschikbaarheid, typefouten, prijswijzigingen

Vertrek vanaf andere luchthavens op aanvraag

1-persoonskamer toeslag € 40,- per nacht

Geldig voor alle reizen:

https://polenreizen.nl/aanbieding-krakau/

