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1 juni – 10 juni 2017

Maar liefst 13 plaatsen in Polen zijn ingeschreven op de lijst van Werelderfgoed van UNESCO, 
waarvan u de meeste bezoekt tijdens deze rondreis.

Voor deze reis (10 dagen – 9 nachten) werd volgend programma samengesteld:

- Donderdag 1 juni:
Afspraak om 5.45 uur op Brussels Airport.
Vertrek naar Warschau met vlucht LO232. Aankomst om 9.45 u en kennismaking met de gids.
Bij een eerste kennismaking met de stad bezoeken we o.a. Park Wilanow.
Op deze reis wordt steeds voldoende tijd uitgetrokken voor de lunch, maar deze is steeds facultatief.
Avondmaal en overnachting in Hotel Hetman***

- Vrijdag 2 juni:
Vandaag verkennen we de Poolse hoofdstad. We volgen een deel van de Koninklijke Route door de 
gerestaureerde oude stad. De statige herenhuizen met hun kleurrijke voorgevels uit de voorbije eeuwen op 
de Rynek Starego Miasta, het oude marktplein, laten absoluut niet vermoeden dat deze historische plaats in 
1945 volledig verwoest werd. Vervolgens komen we langs het joodse gedeelte van de stad, een treurige 
bladzijde uit de Tweede Wereldoorlog: het getto, het joodse kerkhof en de Umschlagplatz, de plaats 
vanwaar honderdduizenden joden werden gedeporteerd naar de vernietigingskampen.
Een meer aangename kennismaking is het monument ter ere van de Poolse componist Frédéric Chopin. Een 
prachtige noot is hier nooit veraf.
Voor het avondmaal begeven we ons buitenshuis, niet ver van het hotel. Overnachting in Hotel Hetman***.

 - Zaterdag 3 juni (Ostròda – Elblag – Malbork – Gdansk):
Na het ontbijt vertrekken we richting Ostròda en Elblag. Onderweg zien we het Elblagkanaal, waar boten 
een hoogteverschil van 99 meter overbruggen. Als de mogelijkheid er is, maken we even een korte stop in 
Katy of Buczyniec. Nadien gaat het richting Malbork waar een rondleiding voorzien is in de Marienburg, de
grootste en laatst gebouwde middeleeuwse burcht van Europa.
Avondmaal en overnachting in Hotel Grand Cru**** te Gdansk. Hier verblijven we opnieuw 2 nachten.

- Zondag 4 juni (Gdansk – Sopot – Gdansk):
Vandaag vertoeven we in de zogenoemde Driestad in het noorden van Polen: de moederstad Gdansk, haar 
dochter-aan-zee Sopot en het industriële Gdynia.
Historisch gezien neemt de oude Hanzestad Gdansk een voorname plaats in: hier gaven kanonnen vanaf het 
schiereiland Westerplatte in 1939 het startschot voor de Tweede Wereldoorlog. De stad is ook bekend door 
Lech Walesa die zich manifesteerde als aanvoerder van Solidarnosc in zijn verzet tegen het communistische 
regime in Polen.
De architecturale rijkdom aan de monding van de Wisla is zeker een bezoek waard: het historische 
stadscentrum met het gotische stadhuis, de Fontein van Neptunus en de mooie patriciërshuizen. De 
Koninklijke Route, vroeger de statieweg voor koninklijke optochten, wordt niet vergeten.
Vervolgens rijden we naar de havenstad Gdynia en het kustplaatsje Sopot, vroeger een mondaine badplaats, 
nu een populaire kuststad aan de Oostzee.
Voor het avondmaal gaan we naar een traditioneel restaurant. Overnachting in hotel Grand Cru****

- Maandag 5 juni (Gdansk – Westerplatte – Torun – Poznan):
Vooraleer we Gdansk verlaten, bezoeken we Westerplatte. Hierna rijden we naar Torun. Deze stad is 
onlosmakelijk verbonden met Copernicus, de grote astronoom die hier in 1473 werd geboren. Wat 

                   Bijlage bij  NIA-brief   24.11.2016



middeleeuwse monumenten betreft, is dit zeker de rijkste stad van Polen.Een aanrader op culinair vlak zijn 
de pierniki (peperkoeken gevuld met confituur). We eindigen de dag in Poznan.
Avondmaal en overnachting in Hotel Moderno***

- Dinsdag 6 juni (Poznan – Wroclaw):
We beginnen de dag met een stadsbezoek in Poznan. Op het programma staat onder andere het marktplein 
met als hoogtepunt het frivole 16de-eeuwse stadhuis. Omstreeks de middag gaan we naar de toren van het 
raadhuis. Er komen dan twee tinnen geiten te voorschijn die 12 maal de koppen tegen elkaar stoten. 
Waarom geiten het symbool van Poznan zijn, wordt u door de gids verteld.
Na de lunch bezoeken we het prachtige Panorama Raclawicka, een groot realistisch doek dat ophangt aan de
ronde muur van een speciaal ontworpen gebouw. Het schilderij geeft de veldslag weer van de Polen tegen 
de Russen. Het doek is wellicht het grootste schilderij ter wereld: 114 meter lang en 15 meter hoog. Nadien 
gaat het verder naar het Dom-eiland.
Avondmaal en overnachting in Hotel Tumski***

- Woensdag 7 juni (Wroclaw – Czestochowa –  Krakau):
Na het ontbijt volgt de rondleiding in Wroclaw met een lokale gids. Deze herontdekte stad vormt een 
mengelmoes van Silezische, Tsjechische, Duitse en Poolse cultuur.
Nadien vertreken we naar Czestochowa. Deze stad leeft op het ritme van bedevaarten en kerkdiensten (90 %
van de Polen is katholiek). In het Paulinerklooster wordt de Zwarte Madonna vereerd, het religieuze en 
nationale symbool van de Polen.
We eindigen de dag in Krakau voor het avondmaal en overnachting in Hotel Crown Piast****

- Donderdag 8 juni Wieliczka – Auschwitz/Birkenau – Krakau):
Vandaag bezoeken we eerst Wieliczka, een van de oudste zoutmijnen van Europa. Deze unieke plek staat 
geklasseerd als cultureel werelderfgoed en herbergt tal van ondergrondse meren en grotten met prachtige 
sculpturen. In de kapel van de heilige Kinga pronkt een altaar dat volledig in zout is uitgehouwen. Na de 
lunch gaat het richting Auschwitz (Oswiecim) en Birkenau, gruwelijke vernietigingskampen van de nazi's.
Terugkeer naar Krakau voor avondmaal en overnachting in Hotel Crown Piast****

– Vrijdag 9 juni (Krakau):
Na het ontbijt bezoeken we het gezellige Krakau. Eeuwenlang gold dit stadje als de hoofdstad van Polen en 
als de kroon- en woonplaats van de opeenvolgende koningen.
Met zijn kerken, theaters, musea en kunstgalerieën werd Krakau niet voor niets benoemd tot culturele 
hoofdstad van Europa in 2000. Tijdens de rondrit bezoeken we o.a. de vroegere communistische wijk met de
prachtige kerk De Ark van Noë. In de joodse wijk is dat de 16de-eeuwse joodse begraafplaats. Via de 
drukke winkelstraat Ulica Grodzka passeren we de kerken van de dominicanen en de franciskanen voor een 
bezoek aan de Wawelburcht. Zeer interessant zijn de koninklijke vertrekken met een uitzonderlijke collectie 
Vlaamse wandtapijten.
We bezoeken ook de Mariakerk met het meesterlijke altaarstuk van Veit Stoss.
Voor het avondmaal begeven we ons naar een traditioneel restaurant. Overnachting in Hotel Crown Piast.

– Zaterdag 10 juni:
Als de tijd het toelaat bezoeken we na het ontbijt nog het Collegium Maius onder begeleiding van een lokale
gids. Wie wil heeft dan ook wat tijd om te winkelen.
Nadien transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.
Vluchten: LO3924 Krakau-Warschau 17.55 u – 18.45 u

LO231   Warschau – Brussel 19.50 u – 21.55 u

EINDE  VAN  DE  NIA-REIS  2017

                   Bijlage bij  NIA-brief   24.11.2016



PRAKTISCHE INFORMATIE 

Prijs per persoon op basis van tweepersoonskamer en halfpension:
 Op basis van 26 deelnemers: 1.810 Euro per persoon
 Om organisatorische redenen kunnen maximum 26 deelnemers worden ingeschreven

Inbegrepen:
 Vluchten met Lot Polish Airlines (108,43 € luchthaventaksen inbegrepen, definitief te bepalen op het 

moment van uitgifte)
 Lokaal transport in comfortabele autobus
 Alle vermelde transfers
 9 hotelovernachtingen in de vermelde hotels en op basis van half pension (avondmaal in hotel of in de 

stad, 3 gangen incl. mineraal water, koffie, thee)
 Alle toegangsgelden in de reis vermeld. De waarde van dit inkompakket bedraagt 160 €.
 Fooien voor gidsen en chauffeur

Niet inbegrepen:
 Niet-vermelde maaltijden (voorzie voor de lunches 9 à 12 € per maaltijd). De lunch wordt met de hele 

groep samen gebruikt. Iedereen is vrij om een eigen keuze te maken, ook buiten de voorgestelde lunch.
 Niet-vermelde dranken en persoonlijke uitgaven
 Annulatieverzekering (5% van de reissom of 81,80 € per persoon)
 Andere verzekeringen zoals bijstandsverzekering en medische kosten. Gelieve hiervoor met uw 

ziekenfonds contact op te nemen.

Deelname
Personen die wensen deel te nemen aan deze reis dienen om organisatorische redenen zo vlug mogelijk Bert 
Huyberechts te verwittigen, hem de bijgevoegde inschrijvingsstrook te bezorgen (absolute voorwaarde om deel te 
nemen) en het voorschot aan NIA te betalen.
Uiterlijke datum voor inschrijving en betaling van het voorschot:  10 december 2016.
Opgelet:  de volgorde van betaling van het  voorschot geldt  als  inschrijving en bepaalt  de volgorde van
deelname aan de reis.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INSCHRIJVINGSSTROOK

Ondergetekende ………………………………………....................schrijft in voor……....personen voor de 

reis naar Polen van donderdag 1 juni tot en met zaterdag 10 juni 2017.

Hij /zij verbindt er zich toe vóór 10 december 2016 een voorschot van 500 € per persoon over te schrijven op 

rekening BE30 3100 2708 4611 -  BIC: BBRUBEBB van NIA, Grensstraat 28, 3010 Kessel-Lo met vermelding  

“NIA-reis 2017  – Polen”.

Wenst / wenst geen annulatieverzekering (81,80 € per persoon)

Handtekening,

Gelieve naam en voornaam te vermelden, zoals deze voorkomen op de identiteitskaart:

1) ...........................................

2) ...........................................

Inschrijvingsstrook terug te sturen naar Bert Huyberechts, J.P.Minckelersstraat 43 bus 702, 3000 Leuven
Tel. 016/40.56.05; GSM 0477/458741; e-mailadres: bert.huyberechts@telenet.be 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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