
    

16 daagse groepsrondreis – Polen totaal  

Warschau – Bialowieza – Wilczy Szaniec – Mikolaiki – Malbork 

- Gdansk –Torun – Wroclaw – Qswiecim – Auschwitz – 

Zakopane – Krakau 

INTRODUCTIE 
 

Tijdens deze 16 daagse  rondreis door Polen maken we kennis met de belangrijkste steden van het 

land. Warschau met de prachtig gerestaureerde oude stad, de aan de Oostzee gelegen stad Gdansk, 

de geboortestad van Copernicus, Torun, de aan de Oder gelegen parel van Silezië, Wroclaw en we 

eindigen de rondreis in het prachtige Krakau. Daarnaast zien we de Zwarte Madonna van 

Czestochowa, bezoeken we Auschwitz en de Wieliczka Zoutmijn. 

 

REISBESCHRIJVING DAG VOOR DAG 
POL 090 

 
 

Na aankomst hebben we, afhankelijk van de vluchttijden, tijd om Warschau te verkennen. Met een 

lokale gids gaan we de stad door om optioneel wat dingen te bekijken. Bijvoorbeeld  het paleis van 

Wilanow, een historisch parkcomplex in het centrum van de stad. Het Polin museum en het 

Warschau uprising museum waar men een tentoonstelling heeft over de tweede wereld oorlog. Als 

laatste het Neon museum een plaats waar men allerlei advertenties uit het verleden heeft verzamelt.  

Dag 1 – Amsterdam / Brussel - Warschau  



    
(facultatief) 

 

  
 

Na het ontbijt beginnen we aan een stadsbezichtiging van Warschau, waar we onder andere de 

Koninklijke Route volgen met al zijn beroemde standbeelden, gebouwen en kerken. We zien het 

Royal Lazienki Park met Chopin's monument, de oude stad met het Koninklijke Kasteelplein, Sint 

Johns Kathedraal en de schitterende Oude Markt. ( Facultatief) 

 

  
 

Vandaag gaan we richting Bialowieza en bezoeken een Bison Show. We verblijven in een klein stadje 

in het hart van het Bialowieza bos genaamd Puzzcza Bialowieska. 

De natuurliefhebbers onder ons kunnen facultatief een tocht maken langs de  “Carska Tropina route 

die gescandeerd wordt door Elzenbossen en Haagbeuken. ( Facultatief) 

 
 

Na het ontbijt 

vertrekken we 

richting Wilczy 

Szaniec en vinden 

hier de resten van 

het hoofdkantoor 

van Adolf Hitler. 

We lopen ook over 

een loopbrug over 

de  Biebrza 

bacjwaters, één van 

de meest pitoreske 

rivieren van Polen. 

Na een 

vermoeiende dag 

gaan we richting Mikolajki waar we verblijven in een Mazurisch resort gelegen aan de oevers van het 

meer. 

 

 

 

Dag 2 – Warschau  

Dag 3 – Warschau / Bialowieza (240 km)  

Dag 4 – Bialowieza / Wilczy Szaniec  



    

  
 

Vandaag vertrekken we via Malbork naar Gdansk. We bezoeken onderweg in Malbork het teutoonse 

kasteel één van de 

grootste nog in goede 

staat verkerende kastelen 

uit de middeleeuwen. 

Daarna gaan we richting 

Tri-City en Trojmiasto. 

Maakt u geheel 

vrijblijvend een 

avondwandeling op de 

Sopot pier en in de 

Bohaterow Mote 

Cassinostraat een heel 

bekende regio in Polen. 
 

 
 
We leren Tri-city wat beter kennen en 

te voelen door er wat meer initiatief in 

te steken. Deze metropool bestaande 

uit een historische parel van de 

voormalige vrije stad Gdansk. Sopot is 

het symbool van een naoorlogse 

heropleving van de Poolse haven en 

industriestad Gdynia. Een wandeling 

door de oude stad is een fantastische 

manier om de stad te verkennen, bekijk 

vooral de St. Mary Basilic, het 

monument van Neptunis en Crane. 

 
 

 
 

 
Vandaag een vrije dag hier in het prachtige Gdansk. Er bestaan 

mogelijkheden om het europees solidariteitscentrum te bezoeken, of de 

cruise op de vistula een scheepswerf bekeken vanaf het dek ven het schip. 

Hier is in het verleden het enorme protest geweest dat leidde tot de val 

van het communisme in Polen. Bezoek ook vandaag het Maritime cultuur 

centrum waar een tentoonstelling is gewijd aan de geschiedenis van de 

Baltische visserij. ( facultatief) 

 

 

 

 

 

Dag 5 – Wilczy - Gdansk  

Dag 6 – Gdansk  

Dag 7 – Gdansk  



    

 
 

Na het ontbijt vertrekken we richting Torun om daar eens door de straten te wandelen van één van 

de oudste steden van Polen. Het is tevens de geboorteplaats van de poolse wetenschapper Nicolaus 

Copernicus. Torun staat ook bekend om zijn peperkoek en moet geproefd worden. In de middag 

rijden we verder richting Poznan de hoofdstad van Groot Polen een bruisende studentenstad. 

 

 
 

We hebben de hele ochtend de 

tijd om Poznan te verkennen. Voor 

de liefhebbers adviseren wij om 

het  het Rogal museum te 

bezoeken, een zoete croissant van 

Poznan  die speciaal voor de St. 

Marcin is gebakken of naar Stary 

Browar een winkelcentrum 

gelegen in een een voormalige 

brouwerij van de Lech’s 

Brouwerijen, hier produceert men 

het meest populaire bier van 

Polen.In de middag rijden we door 

naar Wroclaw. 

 
 

 
 

 
Vandaag 

verkennen we 

Wroclaw ook 

wel het Venetie 

van Polen 

genoemd, een 

stad die ligt 

tussen allerlei 

rivier vertakkingen van de Odra. Interressante bezienswaardigheden zijn hier: Ostrow Tumski het 

meest oude gedeelte van Wroclaw en Stare Jatki een plek waar veel slachterijen waren. Verder is er 

nog de Japanse tuin en het Hala Stulecia. 

 

 

 
Na het ontbijt vertrekken we richting Auswitz en brengen een bezoek aan één van de grootste 

concetratiekampen uit de tweede wereldoorlog. Na een bezoek aan dit zeer indrukwekkende kamp 

rijden we door naar Zakopane. 

 

Dag 8 – Gdansk - Poznan  

Dag 9 – Poznan  - Wroclaw 

Dag 10 – Wroclaw 

Dag 11 – Wroclaw – Auswitsch - Zakopane 



    

 
 

 
 

Vandaag zitten we in Zakopane en u kunt voor de 

middag nog gebruik maken van de kabelbaan naar 

Kasprowy Wierch, om het prachtige uitzicht en 

panorama te bewonderen die u heeft over deze 

bestaande bergketen. Na de lunch adviseren wij u 

naar Niedzica te gaan, waar u een kasteel kunt 

bezoeken, wat een prachtig middeleeuws bolwerk 

is. ( facultatief) 

 

Dag 8 –. 

 
 

We genieten nog even van 

Zakopane deze heerlijke badplaats 

heeft de toerist een hoop te 

bieden. Het is gelegen midden in 

het Tatra Nationale Park. U 

bezoekt Krupowki de beroemde 

voetgangersstraat van deze stad. 

We maken ook een wandeling 

door de Koscieliska vallei wat de 

poort is van het centrum van het 

Tatra gebergte . U krijgt een 

rondleiding door de Mrozna grot 

met zijn enorme stalagtieten. 

Vervolgens rijden we verder 

richting Krakau voor ons verblijf 

aldaar. 

 
 

Dag 12 - Zakopane 

Dag 13 – Zakopane - Krakau 



    
 

 

 

Vandaag ontdekken we Krakau de historische hoofdstad van Polen. Deze stad is in het bezit van een 

museum en een oud gedeelte. We adviseren zowiezo de ondergroindse markt te bezoeken en het 

historisch museum van  Krakau. Bezoek ook Wawei het kasteel van de poolse koningen en de fabriek 

van Schindler die hij gebruikte om bedreigde joden te behoeden van de dood door ze een baan aan 

te bieden 

.  

 

 

 

Vandaag de mogelijkheid om heuvel van Kosciuszko te bezoeken die gebouwd is ter ere van Tadeusz 

Koscuiszko en over heel Krakau uitkeijkt. Het is ook mogelijk een trip te maken naar Wieliczka zo’n 20 

km van Krakau af om de oud zoutmijnen te bekijken ( facultatief) 

Dag 14 – Krakau 

Dag 15 – Krakau 



    
 

 

 

Vandaag wordt u naar de luchthaven gebracht voor uw vlucht richting Amsterdam of Brussel. 

 

 

 

 

 

Dag 16 – Krakau – Amsterdam - Brussel 


