29 juni t/m 5 juli 2017
7-daagse reis naar Krakau
NL Politieorkest
160324-4
Veilig op reis met Pelikaan Reizen

Programma
Meer dan vijf eeuwen lang was Krakau de koninklijke hoofdstad van Polen. Hoewel dat vandaag de dag
niet meer het geval is, heeft de stad nog steeds een statige, elegante sfeer. Krakau is door UNESCO
zelfs uitgeroepen tot één van de belangrijkste historische steden ter wereld! Het oude centrum is een
opeenstapeling van historische gebouwen, herenhuizen en kerken. In die gebouwen vindt u veel
musea, winkels, restaurants en bars. De stad leeft volop, mede door het grote aantal studenten dat hier
woont. Fijn detail is dat het stadscentrum vrij compact is, waardoor u het gemakkelijk te voet kunt
verkennen. Een veelzijdige bestemming voor een stedentrip!
BEKNOPT PROGRAMMA
Dag 1, donderdag 29 juni 2017
• Vertrek in de ochtend per touringcar vanuit Driebergen, Eindhoven en Venlo naar Krakau met een
overnachting in Oost-Duitsland
• Na de nodige tussenstops aankomst in Oost-Duitsland
• In de avond aankomst bij het hotel in Oost-Duitsland en inchecken bij het hotel
• Diner en overnachting in het hotel in Oost-Duitsland
Dag 2, vrijdag 30 juni 2017
• Ontbijt en uitchecken in het hotel in Oost-Duitsland
• Vroeg vertrek vanuit Oost-Duitsland naar Krakau
• Aankomst in Krakau in de loop van de middag
• Inchecken bij het hotel in Krakau
• We wonen het concert bij van NL Politieorkest op de Kleine Markt
• Diner in het hotel
• Om 20.00 uur avondconcert bijwonen van NL Politieorkest. Let op, afhankelijk van de rust- en
rijdtijdenwet kunt u gebruik maken van de touringcar in de avond. Omdat we vanochtend al vroeg uit
Duitsland vertrokken zijn, kan de touringcar niet tot laat gebruikt worden in verband met deze rust- en
rijtijdenwet.
• Overnachting in het hotel
Dag 3, zaterdag 1 juli 2017
• Ontbijt in het hotel
• In de ochtend rijden we naar concentratiekamp Auschwitz voor een indrukwekkend bezoek, dat
niemand onberoerd laat. Het kamp is na de bevrijding in januari 1945 door de Sovjettroepen intact
gelaten als blijvend monument. De gevangenisbarakken herbergen een museum dat de geschiedenis
van het kamp en van de vervolging in Europa toont. Samen met een gids brengen we een bezoek
aan het kamp, waar u stil van wordt.
• In de middag bezoek aan de zoutmijn onder leiding een Engels- of Duitssprekende gids. We
vertrekken per touringcar naar één van de oudste zoutmijnen ter wereld en UNESCO-werelderfgoed.
Onder leiding van een Engelssprekende of Duitssprekende gids ontdekken we deze bijzondere
bezienswaardigheid. 378 trappen brengen u naar een diepte van maar liefst 64 meter. We zien
verschillende zalen met standbeelden van historische figuren die in zout zijn uitgehouwen. Het
hoogtepunt is de kapel waar alles inclusief de kroonluchters zijn uitgehouwen uit rotsachtig zout.
• Diner in restaurant nabij de zoutmijn
• Bijwonen van het concert van het NL Politieorkest
• We rijden terug naar ons hotel
• Overnachting in het hotel

Excursies

Dag 4, zondag 2 juli 2017
• Ontbijt in het hotel
• We rijden naar Krynica
• Lunch in een restaurant in Krynica
• Vrijetijd in Krynica, bekend vanwege de vele natuurlijke bronnen
• Om 16.00 uur concert bijwonen van het NL Politieorkest
• Na het concert rijden we terug naar ons hotel
• Diner in een restaurant in Krynica of onderweg
• Aansluitend rijden we terug naar het hotel
Dag 5, maandag 3 juli 2017
• Ontbijt in het hotel
• In de ochtend stadswandeling onder leiding van een Nederlands- of Engelssprekende gids
• In de middag bezoek aan Wawel kasteel. De Wawel heuvel vormt het hart van Krakau. Op deze
kleine heuvel midden in de stad staat het fantastische Wawel kasteel met op de binnenplaats de
grote Wawel kathedraal. In het kasteel kunt u proeven van het leven van de vele koningen uit de
Poolse geschiedenis, die in de kathedraal hun laatste rustplaats hebben gevonden. Dit bezoek is
zonder gids.
• Diner in het hotel
• Overnachting in het hotel
Dag 6, dinsdag 4 juli 2017
• Ontbijt en uitchecken in het hotel
• In de ochtend bezoeken we Schindler’s factory. Schindler’s factory werd wereldberoemd door de
Oscarwinnende film ‘Schindler’s List’ van Steven Spielberg. Het verhaal speelt zich even buiten het
centrum van Krakau af, in een emaille fabriek onder leiding van de Duitse Oskar Schindler. Slechts
een klein deel van het museum gaat over Schindler, zijn fabriek en zijn lijst waarop de namen
stonden van de mensen van wie hij het leven kon redden. Zo kunt u zijn oude kantoor bekijken,
volledig ingericht met meubels uit de tijd dat Schindler er zelf nog werkte. Het grootste deel van het
museum laat u kennis maken met de stad Krakau onder nazi-bezetting. De geluidsfragmenten, films
en foto’s geven een beeld uit die tijd. Een bijzonder leerzaam en indrukwekkend museum, dat u
eigenlijk niet mag missen. Dit bezoek is onder leiding van een Engelssprekende gids.
• Aansluitend vertrek naar ons overnachtingshotel in Oost-Duitsland
• Inchecken, diner en overnachting in het hotel in Oost-Duitsland
Dag 7, dinsdag 5 juli 2017
• Ontbijt in het hotel
• Uitchecken bij het hotel
• Vroeg vertrek per touringcar vanuit Oost-Duitsland naar Venlo, Eindhoven en Driebergen.
• Lunch en eventueel diner onderweg op eigen gelegenheid.
• Aankomst in Venlo, Eindhoven en Driebergen.

Verblijf

HOTELOMSCHRIJVING
Chopin Hotel Krakow***

8
waardering
Booking.com

Ligging:
Vienna House Easy Chopin Krakow is gesitueerd in Krakau, 1,1 km van Galeria Krakowska en 1,4 km
van Galeria Kazimierz. Florianuspoort ligt 1,4 km van Vienna House Easy Chopin Cracow, en Sint
Mariabasiliek bevindt zich op 1,6 km. Het dichtstbijgelegen vliegveld is luchthaven Luchthaven Krakau
(Johannes Paulus II), 11 km van Vienna House Easy Chopin Cracow.
Faciliteiten:
Elke kamer beschikt over een eigen badkamer voorzien van een bad. Er is een flatscreen-TV
beschikbaar. U kunt er in een restaurant een hapje eten. Privéparkeergelegenheid is voorhanden bij de
accommodatie. De accommodatie beschikt over een 24-uursreceptie, een kapper, en een
souvenirwinkel.
Voor meer informatie: http://www.viennahouse.com/en/easy-chopin-cracow/the-hotel/overview.html

Reissom

Reissom
Bovenstaand programma kunnen wij voor u verzorgen en uitvoeren voor onderstaande prijzen,
gebaseerd op de vermelde bezetting:
Aantal personen

Prijs per persoon

Van 45 t/m 49

€ 619,00

Van 40 t/m 44

€ 645,00

Van 35 t/m 39

€ 669,00

Van 30 t/m 34

€ 709,00

Van 25 t/m 29

€ 759,00

Van 20 t/m 24

€ 839,00

Inbegrepen
• Vervoer per luxe touristclass touringcar*. Deze touringcar is voorzien van toilet, bar met warme en
koude dranken (niet inbegrepen), airconditioning en audio- en dvd-apparatuur.
• Kosten verblijf en maaltijden touringcarchauffeur
• Eigen opstapplaats in Driebergen
• 2 overnachtingen in een middenklasse hotel in Oost-Duitsland gebaseerd o.b.v. verblijf in een
tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet, o.b.v. halfpension
• 4 overnachtingen in een middenklasse hotel in Krakau gebaseerd o.b.v. verblijf in een
tweepersoonskamer voorzien van ba/do & toilet, o.b.v. 2x halfpension en 2x logies & ontbijt
• Stadswandeling onder leiding van een Nederlands- of Engelssprekende gids
• Bezoek aan concentratiekamp Auschwitz onder leiding van een Engels- of Duitssprekende gids
• Bezoek aan de Wieliczka zoutmijn onder leiding van een Engels- of Duitssprekende gids
• Diner in een restaurant in of nabij Wieliczka
• Dagtocht naar Krynica inclusief lunch en diner
• Bezoek aan Wawel kasteel
• Bezoek aan Schindler’s factory
• Reisbegeleiding van Pelikaan Reizen

*Gebruik van de touringcar ter plaatse is afhankelijk van de rij- en rusttijdenwet.

Toeslagen & Extra opties

Toeslagen
Soort
Verblijf in een éénpersoonskamer voorzien van ba/do & toilet,
o.b.v. conform programma (slechts beperkt beschikbaar)

Prijs
€ 149,00 p.p.

Calamiteitenfonds per factuur

€ 2,50

Toeristenbelastingen in het hotel

Op aanvraag

Administratiekosten, per boeking

€ 35,00

Optioneel
Soort
Begeleiding op de luchthaven van vertrek
Reisverzekering combinatie B (individueel)
Annuleringsverzekering (individueel)
Groepsannuleringsverzekering

Prijs
€ 125,00
€ 1,85 p.p. per dag
5,5% v.d. individuele reissom*
Op aanvraag

*Eenmalig € 4,50 poliskosten bij afsluiten van een verzekering. Over de totale premie van de
annuleringsverzekering (incl. poliskosten) wordt 21% assurantiebelasting berekend.

Extra’s & Bijzonderheden
EXTRA SERVICES
Wij, de medewerkers van Pelikaan Groepsreizen & Incentives willen u graag assisteren waar mogelijk
om uw groepsreis tot een succes te maken. Daarom hebben wij diverse extra services ontwikkeld om in
de voorbereiding op uw reis en tijdens de reis het beste te kunnen bieden. Wij kunnen een presentatie
verzorgen om deelnemers te werven, een speciaal voor uw reis ontworpen website ontwikkelen of de
complete deelnemersregistratie voor u uit handen nemen. Alle mogelijkheden vindt u in de bijlage.
BEGELEIDING TIJDENS DE REIS
Wat houdt de begeleiding van Pelikaan Reizen in? Wij regelen alles voor u ter plaatse, zorgen voor een
goed verloop van de reis, onderhouden contacten met de verantwoordelijke personen van onze
leveranciers (hotel, restaurant, excursies etc.), controleren (vooraf) het verloop van het programma,
bemiddelen tussen gasten en accommodatieverschaffer, assisteren bij calamiteiten, zoals
doktersbezoek, ziekenhuisbezoek etc. en zijn aanspreekpunt voor de gasten over allerhande zaken.
Kortom, we nemen u al het werk uit handen, zodat u met volle teugen kunt genieten van de groepsreis
of incentive en u al uw energie kunt richten op de deelnemers en hun welbevinden.
VERZEKERINGEN
Wij willen graag dat u en uw reisgenoten zorgeloos op reis gaan! Wat als u plotseling de reis moet
annuleren of afbreken? Realiseert u zich dan dat de vergoeding voor repatriëring alleen kan met een
reisverzekering. Heeft u erover nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn als een sleutelfiguur binnen uw
groep ernstig ziek wordt? Een groepsverzekering bovenop de individuele reis- en
annuleringsverzekering verzekert u van hulp op het moment dat de groep dit nodig heeft. Lees de
verschillende mogelijkheden na in onze bijlage. Gaat u regelmatig op reis en wenst u een doorlopende
reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten? Ook dit is mogelijk via Pelikaan Reizen.
BIJZONDERHEDEN
Graag attenderen wij u erop dat bij een boeking de volgende gegevens van de deelnemers door ons
benodigd zijn:
• Nummer van geldig paspoort of identiteitskaart + geboortedatum
• Eventueel gewenste individuele reis- en/of annuleringsverzekering (aanmelding
annuleringsverzekering mogelijk tot uiterlijk 7 dagen na het inboeken van de deelnemer)
• Kamerindeling
Al onze reizen worden uitgevoerd conform het rijtijdenbesluit. Onze touringcars zijn voorzien van het
kwaliteitslabel Keurmerk Busbedrijf.
Pelikaan Reizen is aangesloten bij de ANVR, waardoor automatisch een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten is.
Dit reisvoorstel is onder voorbehoud van beschikbaarheid van passende accommodatie, vervoer etc.
Tevens is dit voorstel onder voorbehoud van eventuele prijs- en/of koerswijzigingen.
Op deze reis zijn de Algemene Voorwaarden Pelikaan Groepsreizen & Incentives van toepassing. Een
exemplaar hiervan is bijgevoegd.

Contact

Ga mee op reis met onze luxe touringcar!
Als uw wensen wijzigen, passen we het programma graag aan. Onze mogelijkheden zijn grenzeloos!
Referentie
160324-4, EDS, 20 april 2017
Contactgegevens
Pelikaan Groepsreizen & Incentives
Haveneind 2
4761 BZ Zevenbergen
Tel. +31 (0)88 735 45 50
groepsreizen@pelikaanreizen.nl
www.groepsreisopmaat.nl

