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Krakau, Parel aan de Poolse kroon 

08/07 – 12/07/2019 
 

          Groep 20190008 
    
Krakau bulkt van de kerken, paleizen, musea en monumenten. Tikt de klok in de oude Poolse hoofdstad 
daarom trager dan elders ? 
In tegendeel! Krakau is hip en heilig, alternatief en aartsconservatief, metropolitisch en patriottistisch. En 
net daarom fascinerend. 

 
Maandag 08 juli 2019 

Vertrek vanuit Hasselt voor transfer naar de luchthaven Zaventem 
Vlucht Brussel – Krakau : 14h05 – 16h00 
Aankomst op de luchthaven Krakau Balice 
Transfer naar het centraal gelegen hotel 
Verkendende wandeling in de historische stad, de Kathedraal, de St-Anna kerk, de Maria Hemelvaart kerk met 
het beroemde Veit-Stoss altaar, een meesterwerk uit de late middeleeuwen. 
Terug naar het Hotel Vienna House Easy *** 
 

         
 
Dinsdag 09 juli 2019 

Ontbijtbuffet  
Begeleide wandeling door de oude stad Krakau – meer dan 750 jaar oud. Men zegt dat de Poolse geschiedenis 
even ingewikkeld is als de poolse taal.  
De door Unesco beschermde “Altstadt is zeker een bezoek waard. We bezoeken het Rynekplein – het grootste 

gotische plein van Europa - met in het midden de Lakenhalle uit de 14de eeuw. Nu zijn er tallozen poolse 
souvenir shops gevestigd –  voornamelijk juwelen en keramiek 
Vrije lunch 
Krakau is ook een universiteitsstad gesticht in 1364, een van de oudste in Europa. We zien het Collegium 

Maius, het oudste universiteitsgebouw, nu Universiteits museum. 
Avondmaal en overnachting. 
 

   
 
Woensdag 10 juli 2019 

Ontbijtbuffet. 
Geleid bezoek aan het koncentratiekamp Auschwitz-Birkenau (Oswiecim), symbool van de Holocaust en ook 

dit is opgenomen in het Unesco werelderfgoed. 
Vrije lunch 

mailto:info@wdr-travel.be
http://www.wdr-travel.be/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW6Ybl4fbbAhXEaVAKHYqZBooQjRx6BAgBEAU&url=http://www.polenvoornederlanders.nl/?page_id%3D158&psig=AOvVaw3jxZZaE8eh8iACA1qCgGhv&ust=1530289228182149
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIy-PB4fbbAhUBbFAKHYl4DoUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DxpoPFYv5bAQ&psig=AOvVaw1K7hUI1fKSiT0-n_uLzI9p&ust=1530289150462562
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7rPv4PbbAhUO6KQKHf-eBsoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.droomplekken.nl/polen/krakau/&psig=AOvVaw2Nbe-kC01j2QYpvVN3ED2v&ust=1530288980777260
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv-_Sb4fbbAhWQbFAKHRhIB50QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.dreamstime.com/redactionele-foto-krakau-krakau-universiteit-van-het-collegium-maius-jagiellonian-van-polen-de-gotische-image61232371&psig=AOvVaw2JTHz2xiVa2TwBRFWRn9hy&ust=1530289043639024


 

Colour your kind of Holiday! 

We volgen de Royal Route naar de Wawelburcht met het Wawel kasteel – de  voormalige residentie van de 
Poolse Hertogen, en de Wawel kathedraal met de  koningscrypten. In het kasteel zien we een indrukwekkende 

verzameling van  Vlaamse wandtapijten. 
Avondmaal en overnachting. 
 
Donderdag 11 juli 2019  

Ontbijtbuffet in het hotel. 
We bezoeken we de zoutmijnen in Wieliczka, zij werden reeds uitgebaat in de 13

de
 eeuw. We wandelen langs 

een circuit van 3 km dat ons leidt langs ondergrondse kapellen, meren en gigantische zalen met 
beeldhouwwerken. De St-Antoniuskapel dateert al uit 1690.  
Vrije lunch. 
In de namiddag bezoeken we het Joodse kwartier Kazimierz. Dit district werd in de 16e eeuw het belangrijkste 

cultureel centrum van de Poolse Joden en is nu een  trendy wijk geworden. We zien de 7 synagogen, de Szeroka 
straat – hoofdstraat van het district,  We volgen ook de “Schindler’s List route’ (waar de film van Steven Spielberg 
gedraaid werd) 
Avondmaal en overnachting. 
 

     
 
Vrijdag 12 juli 2019  

Ontbijtbuffet in het hotel. 
Vrije voormiddag in Krakau. 
Transfer naar de luchthaven voor vlucht Krakau – Brussel : 14h10 – 16h00 
Aansluitend transfer naar Hasselt. 
 
PRAKTISCHE INLICHTINGEN - Begeleiding: Livin Kelles, kunsthistoricus 
 

 

Reissom : 845,- € per persoon (op basis van minimum 15 - 20 deelnemers) 
                         Toeslag eenpersoonskamer :  90,- € 
 

 
Inbegrepen : 

- Transfer van Hasselt naar de luchthaven en terug 
- Vluchten  Brussel – Krakau - Brussel 
- alle autocar vervoer zoals vermeld 
- 4 overnachtingen op basi van kamer en ontbijt 
- 4 diners in locale restaurants 
- locale nederlandstalige gids 
- Inkomgelden voor geplande bezoeken 

 
Niet inbegrepen : 

- Persoonlijke uitgaven, overige maaltijden en dranken 
- Reisbijstandverzekering : 15,-€ per persoon. 
- Annulatieverzekering : 47 € per persoon - af te sluiten bij inschrijving 
 
Annulatiekosten, indien geen annulatieverzekering 

De annulatie van een reis door de reiziger brengt volgende annulatiekosten met zich mee : 
- tot 90 dagen voor vertrek : 30 % 
- vanaf 90 dagen tot 30 dagen voor vertrek : 50 %  
- vanaf 29 dagen tot 7 dagen voor vertrek : 75 % 
- vanaf 7 dagen tot dag van vertrek : 100 % 
 
Inschrijving : 

Om organisatorische redenen verwachten we uw volledig ingevulde inschrijvingsbon zo vlug mogelijk  
en liefst voor 30/01/2019.        
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