
 

 

4 DAGEN CITYBREAK BETOVEREND 
WARSCHAU GEHEEL VERZORGD  

Ontdek de ‘Feniks-stad’ tijdens een vakantie Warschau. De hoofdstad van Polen heeft een 

unieke geschiedenis. Bewandel de Koninklijke route en ontdek het zelf! Tijdens deze 

stedentrip struikelt u over bijzondere bezienswaardigheden. Bezoek bijvoorbeeld het 

majestueuze Paleis Wilanów. Aanschouw het monument ‘Helden van het Getto’ of 

bewonder de futuristische architectuur.  

 
 
Tijdens een vakantie Warschau voelt het alsof u door een eeuwenoud decor wandelt. Niets 
is minder waar! De hoofdstad van Polen werd na de Tweede Wereldoorlog namelijk volledig 
heropgebouwd. Niet vreemd dus dat Warschau ook wel de ‘Feniks-stad’ wordt genoemd. 
Volg bijvoorbeeld de ‘Koninklijke Route’ die begint bij het slotplein ‘Plac Zamkowy’. Op dit 
plein treft u het Koninklijke Paleis. Bewonder hier de rood-gouden troonzaal en de 
indrukwekkende balzaal. Spiegels en kroonluchters schitteren u tegemoet. Voor een 
tussendoortje geniet u daarna langs het plein van Poolse bietensoep: ofwel Barzscz. Met 
volle maag vervolgt u de route naar Paleis Wilanów, op 20 minuten lopen van het hotel van 
Kras. Dit barokke zomerpaleis wordt ook wel het ‘Poolse Versailles’ genoemd. Geliefd is 
vooral het omliggende paleistuin. Dwaal hier door het labyrint van heggen en bewonder alle 
geuren en kleuren van de rozentuinen. 
 
 
Een vakantie Warschau laat u kennismaken met de stad van twee gezichten. Het oude 
gedeelte wordt het ‘Wonder van Warschau’ genoemd. Hier ontdekt u majestueuze paleizen, 
kronkelende steegjes en fascinerende monumenten. Te denken valt aan het ‘Monument 
Opstand van Warschau’. Hier lijken stenen soldaten uit het standbeeld te springen. Aan de 
andere kant aanschouwt u een modern stadsbeeld tijdens een voordelige stedentrip 
Warschau. Stuit tegen torenhoge wolkenkrabbers, moderne warenhuizen en de futuristische 
architectuur. Vooral vanaf het dak van het Paleis van Cultuur en Wetenschap geniet u van 
een panoramisch zicht op dit spektakel. Alle indrukken kunt u verwerken in de hippe wijk 
Praga, natuurlijk onder het genot van een glaasje wodka. Na zdrowie, oftewel proost! 



 

 

 
Na aankomst op de  
luchthaven van van 
Warschauw ontmoet u uw 
chauffeur voor uw transfer 
naar het hotel. Na de lunch 
gaan we richting van het 
koninklijk paleis voor een 
bezoek. We slenteren door 
het oude en nieuwe gedeelte 
van Warschauw en zien vele 
oude en nieuwe verschillen. ’s-
Avonds een Pools welkoms 
diner met, voor de lief -
hebber,  eventueel pools bier.  

 

  
 

Na het ontbijt gaan we 
richting het Koninklijk park 
Lazienki voor een wandeling 
door dit prachtig aangelegd 
stuk grond. Daar bezoeken 
we ook één van de musea. 
We brengen een bezoek aan 
het paleis van de cultuur en 
hebben zicht over 
Warschauw op het 
observatiedek op de 30ste 
verdieping van dit gebouw. 
Een busrit langs de 
bezienswaardigheden van 
Warschauw en het PGE 
nationale stadion door naar 
het fabriek Koneser 
centrum. Daarna is het tijd 
voor de lunch waar u alle 
vrijheid in heeft. Na de lunch 
brengen we een bezoek aan 
het Poolse Wodka museum 
met een nipje van de 
heerlijke Poolse wodka. 
Daarna terug naar het hotel 
om uw eigen tijd in te vullen. 

Dag 1 Aankomst Warschau (D) 

Dag 2 Warschau (B ) 



 

 

  
Vandaag een dag voor een optionele excursie of wilt u Warschauw op uw eigen manier verkennen is 
dat altijd mogelijk. Laat u verassen door de schoonheid van deze mooie stad of anders boekt u één 
van deze optionele tours die u kunt aanvragen bij uw Engelssprekende gids of u boekt ze voor vertrek 
bij ons op kantoor. (prijzen zie onderstaande tabel) 
 

1. Optioneel te bezoeken vandaag is het 
geboorte plaats van Chopin in Zelazowa 
Wola het museum en het park tevens een 
bezoek aan de Sint John’s kerk in 
Brochow. Aansluitend de mogelijkheid tot 
het bijwonen van een pianoconcert.  

 
 
 

2. Optioneel op deze dag te 
bezoeken is een romantische 
wandeling in het Arcadia park, 
een bezoek aan het Radziwitt 
paleis en de prachtige tuin in 
Nieborow.  

 

3. Etnografische dag een bezoek aan 
Lowicz, het park in Maurzyce en het Sromow 
openlucht museum.  
 

 
 

4. Industriele dag met een 
bezoek aan Zyrardow een 
industriéle stad uit de 19de 
eeuw, tevens een bezoek aan 
Sochaczew een smal 
spoorwegmuseum 

 

 
 

Vandaag ontmoet u uw chauffeur voor uw transfer naar de luchthaven en/ of uw volgende 
bestemming. Mocht u nog tijd hebben vandaag kunt u nog een excursie maken naar keuze 
vraag uw begeleiding om een advies. Einde van het programma 
 

 

 

Dag 3 Warschau (B) 

Dag 4 Warschau – Amsterdam of Brussel 



 

 

 

Hotel Atos 

Start Hotel Atos ligt op slechts 5 km van het centrum van 
Warschau en op 6 km van het Centraal Station. Het biedt 
kamers met een tv, gratis WiFi en een eigen badkamer met 
douche. 

In het restaurant van het hotel, dat gespecialiseerd is in Poolse 
en Europese gerechten, wordt dagelijks een gevarieerd 
ontbijtbuffet geserveerd. Het personeel van de 24-uursreceptie 
kan uw waardevolle spullen opbergen in een kluis. Er is 
bovendien bagageopslag beschikbaar. 

Start Hotel 
Atos ligt op 
nog geen 10 
minuten 
loopafstand 

van het winkelcentrum Sadyba Best. Het 
dichtstbijzijnde metrostation, Wierzbno, 
bevindt zich op 3 km afstand. Het openbaar 
vervoer brengt u naar het centrum van de 
stad en de bezienswaardigheden in 20 
minuten.  

 
Hotel Metropol  

 
Hotel Metropol ligt tegenover Paleis van 
Cultuur en Wetenschap van Warschau en 
biedt ruime kamers met gratis WiFi. Gasten 
kunnen 's ochtends genieten van een 
gevarieerd ontbijt met onder andere 
traditioneel Poolse gerechten. 

De kamers van Hotel Metropol zijn voorzien 
van een eigen badkamer met gratis 
toiletartikelen. Ze zijn tevens allemaal 
voorzien van satelliettelevisie en een bureau. 
De kamers kijken uit over het centrum van 
Warschau.  

Hotel Atos 

Hotel Metropol 



 

 

Het eigen Metro Jazz Bar & Bistro Restaurant biedt uitstekende internationale gerechten en 
traditioneel Poolse specialiteiten. Het restaurant beschikt over een breedbeeld-tv en biedt live 
muziek.  

Hotel Metropol ligt op slechts 1 
minuut lopen van het metrostation 
Centrum en vele bus- en tramhaltes, 
waardoor u een gemakkelijke 
verbinding hebt met alle delen van de 
stad. Het centraal station van 
Warschau bevindt zich op slechts 500 
meter afstand van het hotel.  

Volgens onafhankelijke 
beoordelingen van gasten is dit hun 
favoriete buurt van Warschau.  

Hotel Ibis 

Het ibis Warszawa Centrum 
hotel ligt op slechts 2 km van het 
centraal station van Warschau en 
dicht bij de zakenwijk Warschau 
Business SkyLine, en beschikt 
over rustige kamers met 
airconditioning, satelliettelevisie 
en gratis internet. Het biedt ook 
een gevarieerd ontbijtbuffet. 
 
Dit Ibis-hotel ligt op slechts 5 
minuten lopen van het Museum 
van de Opstand van Warschau. 

Gasten kunnen ook gemakkelijk de 
oude binnenstad bereiken, op 
ongeveer 2,5 km afstand. 
 
De bistro Ibis Kitchen in het ibis 
Warszawa Centrum serveert Franse, 
Poolse en Italiaanse gerechten. Voor 
een avondcocktail kunnen gasten 
terecht in de hotelbar. 
 
Het hotel biedt gasten een 
ondergrondse parkeergarage en een 
24-uursreceptie. 

 
 

Hotel Ibis 



 

 

Hilton Hotel

 

Het Hilton Warsaw Hotel biedt 5-sterrenaccommodatie en ligt in het drukke financiële district 
van Warschau, op wandelafstand van winkels, musea en een levendige buurt met restaurants 

en uitgaansgelegenheden. De 
historische binnenstad bereikt u te 
voet in 30 minuten, en in 20 minuten 
rijdt u naar de luchthaven Frederic 
Chopin. Het is slechts 5 minuten 
wandelen naar het metrostation 
Rondo Daszyńskiego. Er is gratis 
WiFi in de openbare ruimtes. 

U kunt ontspannen in elegante kamers en suites 
en genieten van het uitzicht op de skyline van 
Warschau. Alle kamers beschikken over een 
flatscreen-tv. Uw eigen badkamer is uitgerust 
met zowel een bad als een douche. De 
accommodaties met toegang tot de Executive 
Lounge hebben kamerhoge ramen met uitzicht 
op de stad. In deze premium lounge kunt u 
genieten van gratis ontbijt, drankjes en snacks. 

Voor ontspanning kunt u 
terecht in de modieuze 
Pistaccio Lobby Bar & 
Lounge, en het Europese 
restaurant Meza serveert 
internationale en Poolse 
gerechten. Op warme 
zomeravonden kunt u 
ontspannen op het Piazza-

terras en in de winter kunt u zich opwarmen met koffie van café Illy.  

Voor de nieuwste gezondheids- en fitnessfaciliteiten kunt u terecht bij de Holmes Place 
Premium Club & Spa van het hotel. U vindt er 3.500 m² aan recreatieruimte, een 25 meter 
lang zwembad, een volledig uitgerust fitnesscentrum en een full-service spa. 

Hilton hotel en Convention centrum 



 

 

De congresruimte is 
3.000 m² groot en vormt 
een uitstekende plek voor 
vergaderingen en 
evenementen. Er is ook 
een volledig uitgerust 
businesscentrum. Het 
hoogste punt van de foyer 
is 20 meter en voorzien 
van lichtinstallaties. 's 
Avonds kunt u er genieten van een indrukwekkend uitzicht. 

U kunt een bezoek brengen aan het 
Museum van de Opstand van 
Warschau, op slechts 5 minuten 
wandelen van het Hilton Warsaw 
Hotel. In minder dan 20 minuten 
wandelt u naar het Paleis van Cultuur 
en Wetenschap, het winkelcentrum 
Złote Tarasy en het centraal 
treinstation van Warschau. Het is 
eveneens 20 minuten wandelen naar 
de Saski-tuin met het Graf van de 

Onbekende Soldaat.  

 

 

 

 

PRIJZEN OPTIONEL EXCURSIES DAG 3 of 4  ZIJN 

 

Bij 2-4  personen € 100,00,per persoon inclusief gids 

Bij 10-16 personen € 85,00,per persoon inclusief gids 

Bij 17-29 personen € 70,00,per persoon inclusief gids 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

City break Warschau 4 dagen Hotel Atos Kinderen
vertrek elke dag prijzen per persoon
2 -3 personen 4-9  personen 10-16 personen 17 en meer toeslag 1PK als 3e, 5e of 7e persoonT/m 11 jaar bij ouders 

2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 1pk op de kamer
634,00€          554,00€           529,00€             469,00€             95,00€                        op aanvraag

City break Warschau 4 dgn Hotel Metropol Kinderen
vertrek elke dag prijzen per persoon

2 -3 personen 4-9  personen 10-16 personen 17 en meer toeslag 1PK als 3e, 5e of 7e persoonT/m 11 jaar bij ouders 
2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 1pk op de kamer

669,00€          589,00€           509,00€             499,00€             115,00€                      op aanvraag

City break Warschau 4 dagen Hotel Ibis Kinderen
vertrek elke dag prijzen per persoon

2 -3 personen 4-9  personen 10-16 personen 17 en meer toeslag 1PK als 3e, 5e of 7e persoonT/m 11 jaar bij ouders 
2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 1pk op de kamer

889,00€          659,00€           589,00€             554,00€             115,00€                      op aanvraag

City break Warschau 4 dagen Hotel Hilton Kinderen
vertrek elke dag prijzen per persoon

2 -3 personen 4-9  personen 10-16 personen 17 en meer toeslag 1PK als 3e, 5e of 7e persoonT/m 11 jaar bij ouders 
2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 2pk/3pk 1pk op de kamer

799,00€          719,00€           639,00€             629,00€             185,00€                      op aanvraag



 

 

Inbegrepen in bovenstaande prijzen: 

 

Vliegticket retour Amsterdam / Brussel naar Warschau 

3 hotel overnachtingen inclusief ontbijt 

1 X diner op dag 1 

Transfer van de luchthaven naar het hotel en terug 

3 dagen lang beschikking over een Engelssprekende gids 

Groepsrondreizen beschikken over een Nederlandssprekende gids 

Dag 3 de mogelijkheid voor 4 optionele tours aan u de keuze 

Luchthavenbelasting Schiphol |Amsterdam / Zaventum Brussel 

Veiligheidstoeslag Schiphol 

Brandstoftoeslag luchtvaartmaatschappij 

Vertrekbelasting Polen 

 

Niet Inbegrepen in onderstaand prijzen: 

 

Bijdrage G.G,T.O. ( Garantiefonds) € 15,00 per boeking 

Bijdrage calamiteitenfonds € 2,50 per boeking 

Reserveringskosten € 25,00 per boeking 

Toeslag vertrek Amsterdam € 40,00 per persoon 

Bagage kosten € 45,00 per koffer van 20 kg. 

K.L.M. € 65,00 per koffer van 20 kg 

Entreeprijzen musea en parken 

Fooien en uitgaven van persoonlijke aard 

Diverse verzekeringen 

Optionele excursies dag 3  

 


