
 

 

7 DAGEN GROEPSRONDREIS NOORD POLEN  

Route 1; Warszawa ( Warschauw)– Olsztynek – Malbork – 

Trójmiasto – Toruń – Warszawa ( Warschauw) 

Dag 1: Amsterdam / Brussel  Warschau 
 

Na aankomst in Warschau wordt u opgewacht voor uw transfer van de luchthaven naar het hotel.  

Begeleid door een lokale gids verkent u de rijke geschiedenis van Warschau. U bezoekt het museum 

van de opstand van Warschau. Het museum is een eerbetoon aan de inwoners van Warschau en aan 

degenen die vochten voor het onafhankelijke Polen. U vervolgt de tour naar het Polin Museum, een 

museum dat het 1000-jarige joodse leven in de Poolse landen presenteert. Tevens bezoekt u het 

Wilanow paleis, de prachtige barokke koninklijke residentie van koning Jan III. The Royal Lazienki, de 

laatste zomerresidentie van de koning van Polen en de omliggende tuinen, gelegen in het 

stadscentrum. Het Neon Museum, een plek gewijd aan neon overblijfselen uit de Koude Oorlog. 

De tour wordt afgesloten met een avondwandeling door de oude stad. Na te zijn geëgaliseerd tijdens 

de oorlog, werd deze hele buurt meesterlijk gereconstrueerd. 

 
Dag 2: Olsztynek en Malbork 
 

Vandaag vervolgt u uw route naar Olsztynek. U bezoekt het betoverende middeleeuwse kasteel van 

Malbork. Tevens heeft u de gelegenheid om The Folk Architecture Museum en het Ethnografische 

Park te verkennen, een van de oudste openluchtmusea van landelijke architectuur in Polen. 

Vervolgens maakt u een wandeling door het kasteel van Malbork, het grootste middeleeuwse kasteel 

van Europa. Deze voormalige zetel van de Grootmeester van de Duitse Orde is een bijzonder mooi 

voorbeeld van een middeleeuws bakstenen kasteel. Het kasteel wordt beschermd door UNESCO 

Werelderfgoed. U verblijft in een hotel in Tri-City in Gdansk, het grootstedelijk gebied in Noord-

Polen. 

 

 



 

 

Dag 3 en 4: Gdansk 
 

Vandaag vertrekt u naar het Europees Solidariteitscentrum in Gdansk. Het museum en de bibliotheek 

zijn gewijd aan de geschiedenis van de Solidariteitsbeweging, de Poolse Vakbond, het burgerlijk 

verzet in de Koude Oorlog en het communistische tijdperk. U bezoekt Westerplatte, hier wordt hulde 

gebracht aan alle geallieerde helden op de plaats waar de Tweede Wereldoorlog begon. Vervolgens 

maakt u een boottocht op de rivier de Vistula, inclusief een lichte maaltijd en een drankje. U vaart 

langs de beroemde waterwegen van Gdansk, een prachtige omgeving. U zet u tour voort naar de 

oude binnenstad van Gdansk. Onder begeleiding van een lokale gids maakt u een stadswandeling. U 

brengt een bezoek aan de Mariakerk, het Neptunusmonument en de middeleeuwse havenkraan die 

heel toepasselijk 'The Crane' wordt genoemd. Tot slot bezichtigt u het Nationaal Maritiem Museum. 

Hier vindt u een verzameling historische monumenten. Allen hebben betrekking tot scheeps- en 

botenbouw, rivier- en zeevaart, visserij, zeilen, militaire wetenschappen en maritiem onderwijs. 

Gdansk is een unieke plek in Polen. Gedurende vele jaren was het een multiculturele vrije stad. 

 
Dag 5: Trójmiasto en Toruń 
 

U vertrekt naar Gdynia, waar u aan boord gaat van Dar Pomorza, Gift of Pomerania. Dit museum 

schip is gebouwd in 1909 en diende als torpedojager voor de Poolse marine tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. U kunt een wandeling maken over de Sopot Pier, de langste houten pier van Europa. 

Tevens bezoekt u Heroes of Monte Cassino Street, de hoofdstraat van Sopot. Dit is een volledig 

autovrij gebied met restaurants, cafés, clubs en winkels. U vervolgt uw reis naar het zuiden, de stad 

Torun, geboorteplaats van de astronoom Nicolaus Copernicus. Hier krijgt u een informatieve tour. U 

brengt een bezoek aan het Museum of Gingerbread (peperkoek). De beroemde lekkernij uit Polen, 

waarvan de baktraditie bijna een millennium teruggaat. U sluit de dag af in uw hotel. 

 
 



 

 

Dag 6: Warschau 
 

Vandaag begint u met een stadswandeling door Torun, onder begeleiding van een lokale gids. Torun 

is een van de oudste steden van Polen. De route voert u langs het gotische oude stadhuis, het 

Copernicus-huis, de kathedraal en de ruïnes van het kasteel van de Duitse ridders. Het middeleeuwse 

deel van de stad werd in 1997 uitgeroepen tot UNESCO-werelderfgoed. U vervolgt uw reis naar het 

zuiden naar de hoofdstad van Polen, naar Warschau. Na aankomst in het hotel heeft u tijd ter vrije 

besteding. 

 

Dag 7: Warschau – Amsterdam / Brussel 
 

Na het ontbijt staat uw chauffeur voor u klaar voor de transfer naar de luchthaven Warschau Okecie 

voor de reis terug. 

 

 
 

 

 


