Citytrip Krakau
27 april  1 mei 2022
Maar 180 km. van Sojka resort verwijderd, ligt de prachtige stad Krakau.
Elke hoek vertelt er een verhaal, rijkversierde gebouwen, gezellige Joodse buurt, gelegen
aan de rivier de Wisla.
Een jonge en levendige universiteitsstad. En even buiten Krakau vind je wereldberoemde
trekpleisters zoals de zoutmijnen in Wieliczka en het concentratiekamp AuschwitzBirkenau.
Programma
Dag 1: vlucht met Brussels Airlines van Zaventem naar Krakau. Transfer van de luchthaven
naar het hotel in het centrum van de stad. Na de checkin wandelen we samen naar het
centrale plein om jullie wegwijs te maken. Tijd voor een terrasje of een eerste wandeling. Om
19u30 gezamenlijk avondmaal (fijne Poolse keuken) om mekaar te leren kennen.
Overnachting.
Dag 2: begeleid bezoek in het Nederlands aan het oude stadscentrum en de Joodse wijk
Kazimierz. Namiddag vrij om bv. de mooie tentoonstelling "Rynek underground" te
bezoeken. Overnachting.
Dag 3: transfer naar AuschwitzBirkenau voor een bezoek aan deze historische plek. 's
Avond, om 18 uur een concert van het "Koninklijk kamerorkest". Samen hebben we
avondmaal een een typisch Pools restaurant met huiselijke keuken. We sluiten de avond

af met een vodkadegustratie. Overnachting.
Dag 4: transfer naar de zoutmijnen van Wieliczka. Bezoek in het Nederlands. Na het
bezoek korte stop aan het Joodse getto. Vervolgens vrije namiddag. Wie interesse heeft kan
het schilderij "De dame met de hermelijn" van Leonardo da Vinci gaan bekijken of het
museum van Schindler bezoeken. Overnachting.

Dag 5: vrije morgen, transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar huis.
Prijs: 699 euro per persoon in een tweepersoonskamer. (singelopleg 170 euro)
Opmerkingen: volgorde van de activiteiten kunnen omgewisseld worden volgens
beschikbaarheid van gidsen, weer, enz., indien geen gids in het Nederlands wordt er
vertaald, vrije tijd op dag 1 en dag 5 hangt af van de vluchturen. Activiteiten worden zodanig
georganiseerd dat er ruim voldoende vrije tijd is voor eigen activiteiten, gastronomie of
ontspanning.
Inbegrepen:
 vlucht heen en terug met Brussels Airlines, inclusief 20 kg ruimbagage
 transfers van de luchthaven naar het hotel en omgekeerd, en naar de zoutmijnen en
AuschwitzBirkenau
 praktische organisatie en opvolging door Gerdi
 4 overnachtingen met ontbijt in een hotel in het centrum van de stad, op een paar minuten
van het centrale plein
 inkomgelden en gidsbeurten in het Nederlands (zoutmijnen en AuschwitzBirkenau =
vertaling door Gerdi), concert, vodkadegustatie (3 shots)
 gebruik van een audiosysteem tijdens het bezoek aan de zoutmijnen en Auschwitz
Birkenau
 lunchpakket op dag 3
 3gangen avondmaal op dag 1, hoofdschotel en drankje op dag 3
 fooienpot. Gerdi zorgt dan dat elke gids, chauffeur... zijn juiste fooi krijgt.
Praktisch:
 gegarandeerd vertrek
 bij een kleine groep zijn de transfers en de bezoeken niet exclusief voor onze groep

Reserveren via: travel@sojka.eu

