
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Poolse schatten- Bijzondere rondreis door
Polen
Nieuwe vlieg-busreis met verblijf in
premium en luxe Hilton hotels

Ga met ons mee op een heel bijzondere rondreis. Tijdens deze nieuwe
reis vliegen we per vliegtuig naar Polen om vervolgens per
comfortabele touringcar de schatten van Polen te ontdekken. Van
Gdansk, aan de Baltische Zee, met zijn rijk versierde herenhuizen, via
het idyllische Mazurië tot de hippe steden Warschau en Krakau. Deze
rondreis biedt alles: levendige steden, cultuur en natuur. En dat
allemaal met speciaal geselecteerde premium en luxe hotels van de
hotelketen Hilton – een hotelketen die staat voor topkwaliteit en
comfort. Onze reisbegeleiding staat u de gehele reis met raad en
daad bij. Wij zijn er klaar voor! Gaat u mee?

Dag 1 - Heenreis naar Poznań

Vanuit uw Limburgse opstapplaats reist u samen met uw Spauwen
Travel reisbegeleiding per comfortabele touringcar naar de
luchthaven van Frankfurt voor uw vlucht naar Poznan. Bij aankomst

10 dagen vanaf
€ 1.999,- p.p.

Vertrekdata
22 oktober 2023 €1999

Inclusief
Transfer per comfortabele touringcar
naar de luchthaven v.v.

Vlucht Frankfurt - Poznan incl. 20 kg
bagage

Vlucht Wroclaw - Frankfurt incl. 20
kg bagage
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staat een lokale touringcar klaar voor de transfer naar het centrum
van Poznan – onze eerste overnachtingsplaats van uw bijzondere
rondreis. “Witamy w Polsce!” – Warm welkom in Polen! Het centraal
gelegen Hampton by Hilton Poznan Old Town verwelkomt u met het
zoetste herkenningspunt van de stad – het Sint Maarten Croissant. U
heeft de rest van de dag ter vrije besteding. Diner in het hotel, dit is
een rijk gevuld buffet of 3- gangenmenu. TIP: De sfeer rond het
Marktplein (Rynek), op slechts een paar minuten lopen van het hotel
is erg mooi  – vooral ’s avonds!

De vertrektijden en luchthaven voor de reis in oktober is nog niet
bekend, daardoor kan het programma in oktober afwijken.

Dag 2 - Stadstour Poznań o.l.v. lokale gids en
doorreis naar Gdansk - 315km

Na een uitgebreid ontbijtbuffet laat een lokale gids u de
bezienswaardigheden van Poznań zien, inclusief het kathedraaleiland
met de St. Peter en Paul Cathedral, het renaissancistische stadhuis en
de kerk van de Maagd Maria. Het doel van vandaag is de voormalige
Hanzestad Gdansk. Gdansk ligt aan de monding van de Martwa Wisla
– dode Weichsel en vormt samen met Gdynia en Sopot een
agglomeratie dat bekend staat als de “Driestad”. Hier checken we
voor 2 nachten in het luxe 5 sterren Hilton Gdansk in. Verheug u ’s
avonds op een ontspannen Prosecco in het hotel inclusief Fingerfood
(voorgerecht), gevolgd door een hoofdgerecht en dessert.

Dag 3 - "Driestad" o.l.v. lokale gids - 70km

Na het uitgebreide ontbijtbuffet staat de lokale touringcar en gids op
ons te wachten voor een excursie in de regio – samen ontdekken we
de mooiste kanten van de streek. We beginnen op de koninklijke
route van Gdańsk. Hoogtepunten zijn het toegang tot het Amber
Museum (met natuurlijk een proeverij van het “Danziger Goldwassers”
, een goudlikeur), de Lange Markt, de Neptunusfontein en de
kraanport. Bezoek de “Kroon van Gdańsk”, de charmante
Marienkirche, een enorme gotische kerk van rode baksteen. Dan gaat
het naar Gdynia – ooit een vissersdorp, vandaag belangrijkste
Oostzeehaven in Polen met Bauhaus-architectuur. Sopot maakt
indruk met de langste houten pier van Europa. Bewonder aan het
einde van de dag de kathedraal in de wijk Oliwa in Gdańsk en geniet
van een orgelconcert – met geweldige akoestiek. De rest van de
avond is ter vrije besteding en diner op eigen gelegenheid. Er zijn
talloze mogelijkheden voor eten en drinken in de directe omgeving
van het hotel. 

Dag 4 - Doorreis naar Olsztyn - 170km

Lokale touringcar tijdens reis volgens
programma

1 nacht o.b.v. halfpension in hotel
Hampton by Hilton Poznan Old Town
***superieur

2 nachten o.b.v. logies en ontbijt in
hotel Hilton Gdansk *****

2 nachten o.b.v. halfpension in hotel
Hampton by Hilton Olsztyn
***superieur

1 nacht o.b.v. halfpension in hotel
Hilton Warsaw City *****

2 nachten o.b.v. halfpension in hotel
Hilton Garden Inn Krakau ****

1 nacht o.b.v. logies en ontbijt in hotel
DoubleTree by Hilton Wroclaw *****

1 x 3-gangen diner (fingerfood als
voorgerecht) incl. glas Prosecco in
hotel in Gdansk (dag 2)

1 x 4-gangen Afscheidsdiner incl. 2
dranken in DoubleTree by Hilton
Wroclaw (dag 9)

1 x Sint Maarten Croissant in Poznań

Stadswandeling Poznań o.l.v. lokale
gids

Excursie Driestad o.l.v. lokale gids

Entree Amber Museum incl. proeverij
van Danziger Goldwasser

Entree Kathedraal van Oliwa met
orgelconcert

Excursie Mazurië o.l.v. lokale gids incl.
bezoek klooster Swietka Lipka

Stadswandeling Warschau o.l.v.
lokale gids

Entree Wodka Museum Warschau
incl. 3 proeverijen

Bezoek aan het klooster van Jasna
Gora

Stadswandeling Krakau o.l.v. lokale
gids

Entree Wawel - kathedraal en crypte

Stadswandeling Wroclaw o.l.v. lokale
gids

Audiosysteem tijdens de
rondleidingen
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Na het ontbijt verlaat u Gdansk en reist u door naar het voormalige
Oost-Pruisen. In Olsztyn, de hoofdstad woiwodschap Ermland-
Mazurië. Voor de komende twee nachten checkt u in het nieuwe
Hampton by Hilton Olsztyn in. De omliggende regio, met name het
nabijgelegen Mazurische merengebied, is een ideale locatie voor
excursies in de natuur. De harmonieuze mix van bossen, weilanden en
meren is een paradijs voor fietsers, wandelaars en watersporters,
vooral zeilers. Kijk uit naar de komende dag – diep doorademen en de
stress van alledag gewoon achterlaten. Diner in het hotel, dit is een
rijkgevuld buffet of 3- gangenmenu.

Dag 5 - Mazurië o.l.v. lokale gids - 210km

Na het uitgebreide ontbijtbuffet staat de lokale touringcar en gids op
ons te wachten voor een excursie naar het land van duizend meren –
Mazurië. Het Swietka Lipka-klooster (Heilige Lindeboom) is een barok
juweel en een van de belangrijkste Maria-heiligdommen in Polen.
Ontspan en geniet van dit prachtige merenlandschap. In de middag
maken we een stop in Mikolajki of Mragowo. Laat in de middag zijn
we terug in het hotel in Olsztyn. Diner in het hotel.

Dag 6 - Doorreis naar Warschau - 230km

Vandaag vertrekken we naar het ontbijt naar de Poolse hoofdstad en
trendy stad Warschau. Een niet te missen overblijfsel uit het
communistische tijd en zeer bezienswaardig is het Paleis van Cultuur.
Gebouwd in de jaren 50 is het al lang het hoogste gebouw van het
land en heeft de op één na grootste klok van Europa. Andere
hoogtepunten zijn het Nicolaus Copernicus-monument, prachtige
hotels en de gereconstrueerde oude binnenstad met koninklijk
kasteel. In de middag maken we kennis met het Poolse Wodka
Museum in de trendy wijk Praga. Hier leert u op interactieve wijze
interessante details over de geschiedenis van Wodka. We
overnachten in het luxe 5 sterren Hilton Warsaw City. Diner in het
hotel: een rijk gevuld buffet of 3- gangenmenu.

Dag 7 - Doorreis naar Krakau via Czestochowa
(Tsjenstochau) - 360km

We laten Warschau achter ons. De reis naar Krakau gaat via
Czestochowa (Tsjenstochau). Bezoek hier het beroemde
kloostercomplex Jasna Gora, de “heuvel van het licht”. Vergelijkbaar
net Swietka Lipka komen pelgrims van over de hele wereld al
eeuwenlang naar deze plek om de Zwarte Madonna aan te bidden.
De icoon uit de 14e eeuw stelt de Moeder Gods voor met het kindje
Jezus. In de avond checkt u voor twee nachten in, in het 4 sterren
Hilton Garden Inn Krakow. Diner in het hotel.

Toeristenbelasting

Spauwen Travel reisbegeleiding
gedurende de gehele reis

Exclusief
Niet genoemde maaltijden en
drankjes (met uitzondering van dag 3
is het diner elke avond inbegrepen)

Niet genoemde entrees kerken/dom

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Reserveringskosten € 29,50 per
boeking

Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon
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Dag 8 - Krakau o.l.v. lokale gids 

Na het uitgebreide ontbijtbuffet gaan we op verkenning van Krakau
met een lokale gids voor een leuke stadswandeling door de
koninklijke stad Krakau. Het centrum van de oude hoofdstad Polen
werd in 1978 door UNESCO op de Werelderfgoedlijst geplaatst.
Opvallend zijn de Lakenhal en de gebedshuizen – Sint- Annakerk, de
Dominicanenkerk, Sint-Petrus-en-Pauluskerk en de Mariakerk. Dat
laatste kunt u ook van binnen bezoeken. Nadien wordt u dan begroet
door de Wawel, de voormalige residentie van de Poolse koningen.
Diner in het hotel. 

Dag 9 - Doorreis naar Wroclaw, stadswandeling
Wroclaw o.l.v. lokale gids - 280km

Vandaag vertrekken we naar het ontbijt naar Wroclaw, onze laatste
stop van onze bijzondere rondreis. Bij aankomst ziet u tijdens een
begeleide stadswandeling het levendige marktplein, het stadhuis, het
kathedraaleiland en de barokke Aula Leopoldina van de universiteit
van Wroclaw EN, wie weet, als u goed kijkt, zelfs een paar van de
geheime bewoners, dwergen! U heeft vrije tijd tot het avondeten. Hoe
kon deze geweldige reis stijlvoller eindigen dan met een exquise
afscheidsdiner in het futuristische en extravagante 5 sterren
DoubleTree by Hilton? Hier overnachten we dan ook!

Dag 10 - Terugreis

Vandaag beginnen we onze thuisreis. Na het ontbijt brengt ons de
lokale touringcar naar de luchthaven van Wroclaw voor onze vlucht
naar Frankfurt. Bij aankomst in Frankfurt staat de comfortabele
touringcar voor u klaar om u weer veilig naar uw uitstapplaatsen te
brengen na een veelbewogen rondreis door Polen.

De vertrektijden en luchthaven voor de reis in oktober is nog niet
bekend, daardoor kan het programma in oktober afwijken.

Hotelinformatie

Hampton by Hilton Poznan Old Town ***superieur

Het 3 sterren hotel Hampton by Hilton Poznan Old town is een
superieur 3-sterrenhotel, dat qua comfort en kwaliteit kan wedijveren
met een 4-sterrenhotel. Centrale ligging, op loopafstand van het
sfeervolle oude marktplein. De modernen kamers met airconditioning
hebben een bureau, een waterkoker, een kluisje, een flatscreen-tv en
een eigen badkamer met een douche. Er is gratis WiFi. In de ochtend
wordt een warm en koud ontbijtbuffet geserveerd.

Overige info
Programma en vluchtdetails onder
voorbehoud van wijzigingen

Oktober vluchttijden en luchthaven
is nog niet bekend, daardoor kan
dagprogramma op dag 1 en 10
wijzigen

Bij vliegreizen en (rivier)cruises
hanteren wij afwijkende
annuleringsvoorwaarden
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Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer voor gehele reis: € 405,-

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/pozhxhx-hamp...
Hotel adres: ul. Swiety Marcin 6 Poznan, 61-803, Poland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hilton Gdansk *****

Het 5 sterren hotel Hilton Gdansk ligt aan de waterkant van de rivier
Motlawa, in de oude stadscentrum van Gdansk. De modernen kamers
met airconditioning hebben een 32-inch lcd-tv, koffie- en
theefaciliteiten en een minibar. Er is gratis WiFi, een binnenzwembad
op de bovenste verdieping met een panoramisch uitzicht op de
omgeving, een Spa, restaurant en een bar met een open terras met
uitzicht op Gdansk. In de ochtend wordt een rijk gevuld warm en
koud ontbijtbuffet geserveerd.

 

Hotel verzorging: Verzorging volgens beschrijving

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/gdnhghi-hilt...
Hotel adres: Targ Rybny 1 Gdansk, 80-838, Poland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hampton by Hilton Olsztyn ***superieur

Het 3 sterren hotel Hampton by Hilton Olsztyn is een superieur
3-sterrenhotel, centraal gelegen in Olsztyn. De modernen kamers met
airconditioning hebben een bureau, een waterkoker, een kluisje, een
flatscreen-tv en een eigen badkamer met een douche. Er is gratis
WiFi. In de ochtend wordt een warm en koud
ontbijtbuffet geserveerd.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/qyoozhx-hamp...
Hotel adres: Pilsudskiego 34 Olsztyn, 10-577, Poland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hilton Warsaw City *****
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Het 5 sterren hotel Hilton Gdansk ligt in het financiële district van
Warschau centrum met winkels, musea en restaurants in de directe
omgeving. De moderne kamers met airconditioning hebben een lcd-
tv, koffie- en theefaciliteiten en eigen badkamer met zowel een bad
als een douche. De kamers hebben kamerhoge ramen met uitzicht
op de stad. In de openbare ruimtes is gratis WiFi beschikbaar. Er is
ook een full-service spa en zwembad in het hotel. In de ochtend wordt
een rijk gevuld warm en koud ontbijtbuffet geserveerd.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/wawhihi-hilt...
Hotel adres: Grzybowska 63 Warsaw, 00-844, Poland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Hilton Garden Inn Krakow ****

Het 4 sterren hotel Garden Inn Krakow ligt dichtbij het centrum. De
modernen, ruimen kamers met airconditioning hebben een 32-inch
lcd-tv, koffie- en theefaciliteiten en een minibar. Er is gratis WiFi. In de
ochtend wordt een rijk gevuld warm en koud
ontbijtbuffet geserveerd.

 

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/krkgigi-hilt...
Hotel adres: Marii Konopnickiej 33 Krakow, 30-302, Poland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

DoubleTree Hilton Wroclaw *****

Het 5 sterren hotel Doubletree by Hilton Wroclaw in het OVO
Wrocław complex in het centrum van Wroclaw is slechts 10 minuten
lopen van de historische binnenstad. De modernen, ruimen kamers
met airconditioning hebben een 40-inch HDTV, koffie- en
theefaciliteiten, een minibar en badkamer met vloerverwarming. Er is
gratis WiFi, een binnenzwembad en een Spa. In de ochtend wordt
een rijk gevuld warm en koud ontbijtbuffet geserveerd.

Hotel verzorging: Halfpension

Hotel website: https://www.hilton.com/en/hotels/wrodtdi-doub...
Hotel adres: Ul. Podwale 84 Wroclaw, 50-414, Poland
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Trip Advisor: tripadvisor.nl
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