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MET BEZOEK AAN POZNAN, GNIEZNO, TORUN, WARSCHAU, WILANOW, 
LAZIENKI, MIKOLAJKI, WOLFSSCHANZE, MALBORK, GDANSK, GDYNIA & SOPOT

* Vroegboekkorting is alleen geldig op de basisprijs (zie tabel prijs tot en met 19/04/2022) en niet op supplementen. In tabel prijs tot en met 19/04/2022  werd de vroegboekkorting reeds afgetrokken. 
De vroegboekkorting is niet van toepassing op promoreizen (€ 1,00 voor de 2de persoon & promo Disneyland Parijs). ** In dezelfde kamer met 2 volwassenen 

Tweetalig begeleide reis
POLEN 8 DAGENKRAKOW

HOTEL SYMPOZJUM & SPA**** TOP

Sympozjum & Spa is een luxueus hotel op slechts 4 km van hartje 
Krakow. Het hotel is elegant en kwalitatief afgewerkt met natuurlijke 
materialen zoals marmeren vloeren, wollen tapijten & houten meubi-
lair.  Het restaurant ‘Rozmaryn’ serveert een verfijnde Europese keuken 
en een brede selectie aan wijnen. Het hotel heeft 80 kamers ter be-
schikking, die allemaal uitgerust zijn met mini bar, huurkluisje, tv, radio, 
telefoon, gratis WiFi, airco en badkamer met toilet, bad of douche en 
haardroger. ’s Avonds kan je er nagenieten met een drankje in de café 
bar.

PROGRAMMA
Dag 1
Vertrek om 15.00 u. richting Keulen. Een eerste halte is voorzien met 
mogelijkheid tot een facultatief avondmaal. Verder langs de Duitse 
autowegen richting Dresden, Bautzen, Görlitz.
Dag 2 
We komen aan bij de Duits-Poolse grens. In Polen rijden we via de ste-
den Wroclaw, Katowice naar Krakow. Vrije namiddag.
Dag 3 t.e.m. dag 6 
zie excursies
Dag 7 
Na het ontbijt, verlaten we onze kamers. Vrije tijd & lunch tot het ver-
trek in de namiddag. Via de autosnelwegen rijden we terug richting 
Duitsland en België.
Dag 8
’s Morgens bereiken we de Belgische grens en wordt een halte gehou-
den met mogelijkheid tot ontbijt. Aankomst om 10.30 u. in België

FACULTATIEVE UITSTAPPEN:
Auschwitz – Birkenau € 45,00 p.p.
Wieliczka € 29,50 p.p.
Karpaten met bezoek aan Zakopane. € 44,00 p.p.  
(Incl. lunch & toegangen)
Krakow (Incl. toegangen) € 34,00 p.p.
Pieskowa Skala & Czestochowa (Incl. lunch & toegangen) € 44,00 p.p. 

De prijzen zijn vatbaar voor wijzigingen

VANAF € 359,86  PER PERSOON 
OP BASIS VAN KAMER & ONTBIJT

Prijs per persoon - 8 dagen - Kamer & ontbijt

 Vertrekdata Prijs p.p. 
na 19/04/’22

Prijs p.p. 
voor 19/04/’22

02/04 – 07/05 – 04/06 – 16/07 – 23/07 – 
30/07 – 13/08 – 03/09 – 01/10/2022

€ 378,80 € 359,86

KORTINGEN & SUPPLEMENTEN
Supplement halfpension ............................................................... € 94,00 p.p. 
(5x driegangendiner Incl. mineraalwater)
Supplement single ................................................................................... € 144,00
Korting kind 0 – 12 jaar ** ............................................................................- 40 %

Valuta  Poolse Zloty  € 1 =  4,2 PLN  
  Wij raden u aan deze ter plaatse te wisselen
Grensformaliteiten Een geldige identiteitskaart.  
  Ook verplicht voor kinderen (Kids-ID) 

In deze prijzen zijn inbegrepen:
• Vervoer per viersterrenluxeautocar, voorzien van bar, toilet, dvd en airco
• Tweetalige gespecialiseerde gids die u alle mooie plekjes van Krakow en omgeving 

laat zien.
• 5 x overnachting in een uitstekend viersterrenhotel in tweepersoonskamer met 

bad of douche en toilet.
• 5 x ontbijtbuffet
• Gratis toegang tot het binnenzwembad, WiFi & 15% korting op de ‘Crystal Spa’
• Lokale taks

In deze prijzen zijn niet inbegrepen:
• De maaltijden tijdens de heen- en terugreis 
• De middag- en avondmalen ter plaatse
• Alle dranken
• Facultatieve uitstappen en toegangsgelden
• Reis- en annuleringsverzekering (€ 4,00 per dag per persoon)
• De fooi voor de chauffeur is vrijblijvend en is een uiting van uw waardering en 

appreciatie

5%
VROEGBOEK

KORTING
t.e.m. 19/04/2022*

Aanrader!




