
NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST****
Ligging: gelegen op 3,5 km van het historische stadscentrum
Uitrusting: modern hotel met receptie, lift, restaurant, bar, tuin, terras, 
verwarmd binnenzwembad, sauna, fitness, massage (betalend), casino, 
roomservice, shuttle service naar het centrum, gratis wifi, ruime moderne 
kamers, badkamer met bad/douche, haardroger en toilet, tv, kluis, airco, 
minibar (betalend), draadloos internet in de kamer
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3-gangen menu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Kamer met ontbijtbuffet
• Gebruik van draadloze headset
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

VREEMDE MUNT
• Poolse Zloty (ter plaatse wisselen)

7 dagen / 6 nachten
kamer & ontbijt

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

11 april 21  € 912 

16 mei 21  € 912 

13 juni 21  € 912 

11 juli 21  € 912 

01 augustus 21  € 912 

05 september 21  € 912 

19 september 21  € 912 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 158

Halfpension (6 avondmalen) € 128

Toegang Auschwitz € 8

Toegang zoutmijn Wieliczka € 22

Korting Prijs per persoon

Kind t.e.m. 11 jaar -€ 670

3e volw. in 1 kamer -€ 485

Opstapplaatsen: G

Dag 1 • België - Bautzen  We rijden via Keulen, Erfurt, Chemnitz en Dresden naar Bautzen waar we overnachten  in het ****Best Western Plus 
Hotel Bautzen.

Dag 2 • Bautzen - Wroclaw - Kraków  In Gorlitz steken we de Duits-Poolse grens over en bereiken ‘s middags Wroclaw. We wandelen langs 
de voornaamste bezienswaardigheden met o.a. het stadhuis en de gerestaureerde herenhuizen rond de Grote Markt. Nadien reizen we door 
naar Kraków voor onze overnachting in het ****hotel Novotel Kraków City West.

Dag 3 * • Kraków  Vandaag bezoeken we Kraków, een stad die ons zal verrassen met interessante monumenten. We nemen het openbaar 
vervoer naar het centrum en wandelen over de Koninklijke Weg langs de voornaamste bezienswaardigheden.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 4 • Kraków - Auschwitz  We bezoeken het beruchte concentratiekamp van Auschwitz (te reserveren bij inschrijving). Na de middag 
zetten we onze verkenning van Kraków verder en wandelen langs ‘Schindler’s List Route’ die ons naar Kazimierz, de Joodse wijk, brengt. 
Daarna rijden we naar het museum van Schindler’s fabriek. 

Dag 5 • Kraków - Wieliczka  We bezoeken de zoutmijn van Wieliczka (te reserveren bij inschrijving), één van de oudste van Europa.  
’s Namiddags  gaan we terug naar Kraków en wandelen op de Wawel, 
de Poolse Acropolis. Nadien kunnen we op eigen houtje musea, 
kerken en winkels bezoeken.

Dag 6 • Kraków - Czestochowa - Bautzen  We rijden naar het 
bedevaartsoord Czestochowa waar we de icoon van de Zwarte 
Madonna bewonderen. Nadien gaat het naar de Pools-Duitse grens. 
‘s Namiddags rijden we tot Bautzen voor onze overnachting in het 
****Best Western Plus Hotel Bautzen. 

Dag 7 • Bautzen - België  We keren terug naar België.

Opgelet: de volgorde van het programma kan ter plaatse aangepast worden.
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