Reisinformatie

Krakau Auswitch
24 tm 28 februari 2020

Verblijf
Je verblijft in Krakau in vier-sterren hotel Apis op tweepersoons- of twin kamers inclusief ontbijt.

Activiteiten
Het programma ziet als volgt uit:

Maandag 24 februari 2020
We vertrekken vanaf de luchthaven van Eindhoven
naar Katowice. Na aankomst in Polen staat onze
chauffeur klaar om u naar hotel Apis te brengen.
Dinsdag 25 februari 2020
Vandaag doen we de Schindler’s list en Nowa Huta
excursie door Krakau, rond de klok van 13:30 uur is er
een kleine pauze voor een lunch. In de avond volgt er
weer een drie-gangen diner inclusief consumptie in
het centrum van Krakau.
Woensdag 26 februari 2020
Aanvangstijd nader te bepalen. We gaan een excursie
doen in- en om kasteel Wawel. In de avond is er een
drie-gangen diner n restaurant Ariel met Klezmer
muziek.
Donderdag 27 februari 2020
Vandaag bezoeken we Auschwitz en Birkenau. Na
afloop gaan we met de bus naar Katowice waar jullie overnachten in het Moxy Hotel dichtbij de luchthaven.
Mark Brandwijk zal op 27-02 in Katowice een orgel- en zangavond verzorgen in een schitterende kerk in
Katowice, de Evangelisch-Augsburgparochie.
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Vrijdag 28 februari 2020
Check-out en ophalen van de ontbijtpakketten. Vertrek naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Eindhoven.
Vervoer
Vervoer heen- en terugreis: Vliegen met WIZZ air
Eindhoven – Katowice: 24-02-2020 15.25 – 17.10
Katowice – Eindhoven: 28-02-2020 07.10 – 09.05
Bijzonderheden
Gezondheid
Voor deze reis moet je beschikken over een normale gezondheid en goede conditie.
Reispapieren
Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 2 maanden geldig zijn op de
datum dat je vertrekt.
Reissom
Inclusief
Vliegtickets
Brandstofkosten
Inclusief Vier dagen/drie nachten verblijf in Hotel Apis
Twee dagen/een nacht verblijf in Moxy Hotel Katowice
Ontbijtbuffet en lunches
Transfers ter plaatse per touringcar
Drie-gangen diners inclusief één consumptie
Excursie Schindler’s en Nowa Huta met Nederlandse gids
Excursie Auschwitz-Birkenau met Nederlandse gids Nederlandse reisleiding
Alle taxen, parkeer- en toegangsgelden
Exclusief:
Eigen consumpties
Fooien
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