
 

 

10 DAAGSE IMPOSANT ZUID POLEN  

Kraków – Bieszczady – Tatry – Auschwitz – Kraków 

Dag 1: Vertrek Amsterdam / Brussel richting Krakau 

Na aankomst in Krakau wordt u opgewacht voor uw transfer naar het Bieszczady-gebergte. 

Onderweg brengt u een bezoek aan het kasteel in Wiśnicz, een vroeg barok gebouw met enkele 

renaissancistische elementen. Tevens bezoek u het Iconenmuseum in Sanok, met een prachtige 

collectie kerkkunst. U reist verder naar het Bieszczady National Park. Na aankomst in uw hotel wordt 

u verwacht voor een Barbecue of kampvuur diner. 

 
Dag 2: Tarnica 

Vandaag maakt u een wandeltocht naar de hoogste top van het Bieszczady-gebergte, Tarnica. De 

wandelroute is als volgt; Ustrzyki Górne - Szeroki Wierch - Tarnica - Halicz - Rozsypaniec - Bukowska 

Pass – Wołosate 
 

Dag 3: Wetlińska-weiden of 3-landen punt 

Vandaag heeft u de keuze uit een wandeltocht naar de Wetlińska-weiden, vanwaar er een prachtig 

uitzicht is op de wildste bergen van Polen, de Bieszczady. Of u kiest voor de wandeltocht naar het 3-

landen punt; Polen, Slowakije en Oekraïne. 

 



 

 

Dag 4: Zakopane 

Vanmorgen vertrekt u richting Zakopane, de hoofdstad van het Poolse Tatra-gebergte. U bezoekt het 

museum van Tatra National Park. De reis vervolgt zich naar Białka Tatrzańska. Hier ervaart u een 

rustgevende tijd in het thermale bad en saunacomplex "Terma Bania". Overnachting in Zakopane. 

 
 

Dag 5: Zakopane 

Vandaag maakt u een rit met de kabelbaan naar Kasprowy Wierch. Op de top heeft u de tijd om deze 

majestueuze bergketen te bewonderen. U gaat verder naar Niedzica. Hier bezoekt u een 

middeleeuws kasteel en gaat u raften op de Dunajec rivier. U keert terug naar Zakopane voor de 

overnachting. 
 

Dag 6: Zakopane 

Vandaag maakt u een wandeling door de Kościeliska vallei. Deze vallei wordt beschouwd als de poort 

naar het hart van het Tatra-gebergte. Optioneel kunt u een bezoek aan de Mroźna grot brengen. 

Deze ijs grot bevindt zich in de Krakau kloof, een schilderachtige rots vallei tussen de bossen van het 

Tatra National Park. De kloof moet worden doorkruist door middel van een wig en kettingen. 

Overnachting in Zakopane. 

 



 

 

 

Dag 7: Auschwitz 

Vandaag vervolgt u uw reis naar Krakau. Onderweg maakt u een stop in Auschwitz. Hier brengt u een 

bezoek aan een van de meest beruchte concentratiekampen tijdens de tweede wereldoorlog. 

Overnachting in Krakau.  
 

Dag 8 en 9: Krakau 

Vandaag bezoekt u Krakau, de historische hoofdstad van Polen. Hier bezichtigd u de ondergrondse 

markt, het historisch museum en Wawel, het kasteel van Poolse koningen. Ook zeer indrukwekkend 

is de fabriek van Schindler. Tijdens de tweede wereldoorlog werden hier Joden verborgen die gered 

werden van het kamp. Ook bezoekt u de Kościuszko heuvel, gebouwd ter ere van Tadeusz 

Kościuszko. Hier heeft een prachtig uitzicht op Krakau. Uw reis gaat verder naar Wieliczka. Hier 

bezoekt u een van de oudste en meest uitgebreide zoutmijnen.  

 
Dag 10: Vandaag vertrekt u uit Krakau richting Amsterdam of Brussel. 

 

 


