Krakau……. de parel aan de Poolse kroon.
10 t/m 17 september 2018

Programma van dag tot dag :
Dag 1 maandag: Wij vliegen vanaf Amsterdam Schiphol via Frankfurt (overstap) naar Krakau, waar wij aan het begin
van de middag aankomen. Vanaf de luchthaven is er een transfer naar het ****Galaxy Hotel, waar wij 4 nachten
verblijven. Nadat wij zijn ingecheckt maken wij een korte kennismakingswandeling door de stad. Diner is ’s avonds in
het hotel.
Dag 2 dinsdag: Stadwandeling Krakau en bezoek Schindler museum. Na het ontbijt maakt u met een (NL) gids een
rondwandeling door de binnenstad. Tijdens deze wandeling ziet u de hoogtepunten van de stad, zoals de Joodse wijk
Kazimierz waar voor 1939 46000 Joden woonden. Ook ziet u de Wawelheuvel met het Koninklijk Kasteel en een
14e eeuwse kathedraal. Bijna alle Poolse koningen werden hier gekroond en begraven. De Grote Markt is het bruisende
deel van de oude binnenstad. Op het plein staat de Mariakerk met een prachtig gebeeldhouwd middeleeuws altaar.
De lunch is vrij.
In de middag bezoekt u onder leiding van een gids het Schindler Museum. Oskar Schindler is wereldberoemd
geworden door de film van Steven Spielberg. Net buiten het centrum van Krakau bezat deze Duitser een emaillefabriek
met vooral Joodse werknemers. Naarmate de oorlog vorderde zette Schindler een plan in werking om zijn Joodse
werknemers te redden van deportatie. Door zijn toedoen zijn de levens van 1100 mensen gered. Hierna terug naar uw
hotel. Vanavond dineert u in een hotel in het centrum.

Dag 3 woensdag: Auschwitz. Vandaag staat een indrukwekkende excursie op het programma. Met een gids bezoekt
u Auschwitz, het voormalig concentratiekamp uit de Tweede Wereldoorlog. De naam Auschwitz staat symbool voor
de vernietigings- en concentratiekampen van de Nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in Auschwitz en
Birkenau ongeveer 1,1 miljoen mensen omgebracht. Dit waren voornamelijk Joden, maar ook politieke gevangenen
en etnische minderheden. Het kamp is nu grotendeels een museum, ondergebracht in de gevangenisblokken. Het is
stil makend om onder het metalen opschrift 'Arbeit macht frei' naar binnen te gaan, wetende wat zich hier heeft
afgespeeld. U ziet onder andere persoonlijke voorwerpen, foto's en documenten van de gevangenen. Halverwege de
middag gaat u terug en hebt u vrij.
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Voorafgaand aan het diner in de stad is er de mogelijkheid om optioneel een Chopin concert bij te wonen (€18,- per
persoon). Het concert vindt plaats in één van de prachtige gebouwen aan of nabij het marktplein. Deze concerten zijn
een echte traditie geworden, waarin voornamelijk Poolse pianisten de beroemde werken van Chopin spelen.

Dag 4 donderdag: Bezoek en diner Zoutmijnen. Na een vrije ochtend volgt in de middag onder leiding van een gids
een bezoek aan de zoutmijnen. De zoutmijnen van Wieliczka vormen een uniek net van ondergrondse schachten,
gangen en kapelletjes. De Wieliczka zoutmijn is één van de oudste zoutmijnen ter wereld en staat sinds 1978 op
de werelderfgoedlijst van UNESCO. Vanaf 1044 tot 1996 werd er zout gewonnen. De mijn is 327 meter diep en het
gangenstelsel is circa 300 kilometer lang. In de loop der eeuwen werden er door mijnwerkers en kunstenaars
sculpturen uit het zwarte en grijze zout gemaakt; sprookjesfiguren, koningen en de Poolse Paus Johannes Paulus II.
Een aparte belevenis! In de zoutmijnen dineert u ’s avonds, voordat u terugkeert naar uw hotel.

Dag 5 vrijdag: Na het ontbijt hebben wij een transfer naar de luchthaven van Krakau voor de terugreis via Frankfurt
(overstap) naar Amsterdam, waar u halverwege de middag zult aankomen.
In Krakau verblijft u in het ****Galaxy Hotel, gelegen in de wijk Podgórze. In slechts 10 minuten wandelt u naar de
Joodse wijk Kazimierz waar u een groot aanbod aan sfeervolle pubs en cafés vindt. De Grote Markt en kasteel Wawel
bevinden zich op circa 20 minuten lopen van het hotel. De moderne kamers hebben ieder over een lcd-tv met
satellietkanalen, airconditioning, koffie- en theefaciliteiten en een badkamer met föhn. Dit luxueuze hotel beschikt
over een eigen spacentrum. De toegang tot het zwembad, sauna’s, hot tub en het fitnesscentrum is bij de kamerprijs
inbegrepen. Daarnaast biedt het hotel een restaurant en twee bars.
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Inspanning tijdens de reis : het is een reis, waarin u veel indrukken zult opdoen. Dus uitgerust op reis gaan op
stevige schoenen is het belangrijkst! Tijdens de reis worden er voldoende rustmomenten ingebouwd (w.o. lunches)
en vrije tijd.

****Hotel Galaxy

