
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reis samen met Gilde De Graven naar de hoofdstad en regeringsstad van Polen, 

een unieke stad, gelegen in het centrum van Europa op het kruispunt van 

handelsroutes van West naar Oost en van Noord naar Zuid. Warschau een stad 

vol contrasten, waar je historische monumenten naast hedendaagse architectuur 

aantreft. Volledig verwoest tijdens de Tweede Wereldoorlog en later herbouwd, 

op basis van oude foto’s, afbeeldingen en schilderijen. Zo werd het oude 

stadsgedeelte herschapen zoals het er in de 17de en 18de eeuw uitzag. In 1980 

werden deze herstelwerkzaamheden door de UNESCO bekroond en werd de stad 

op de Werelderfgoedlijst geplaatst. Het is de enige reconstructie van een 

historisch urbanistisch systeem ter wereld dat op deze lijst staat. In Warschau 

ontmoeten oosterse en westerse invloeden elkaar, en gaan toekomst en traditie 

hand in hand. Warschau is ook de stad waar de bekende componist Fryderyk 

Chopin is opgegroeid en waar Marie Curie werd geboren. Een stad die meer dan 

de moeite waard is om te ontdekken.  

Jij bepaalt zelf of je het hele of maar een gedeelte van het programma meedoet! 

Het is wel belangrijk dat je zelfstandig aan deze reis kunt deelnemen en graag 

wandelt. Want om de bijzondere plekken in de stad te ontdekken moet je vaak 

de gebaande paden links laten liggen. 

(Op deze reis zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing met inachtneming van de volgende 

afwijkingen: Bij boeking dient een aanbetaling van €395,- van de reissom te  worden voldaan en het 

restant van de reissom uiterlijk 6 weken voor vertrek. Ingeval de boeking wordt geannuleerd, zijn de 

volgende annuleringskosten verschuldigd: bij annulering vanaf het moment van reservering tot 6 

weken voor vertrek: €395,- van de reissom; bij annulering binnen 6 weken voor vertrek: de volledige 

reissom.)

OPEN INSCHRIJVING 

Ga jij 24 juli ook 

mee  naar 

Warschau?   

SCHRIJF JE SNEL IN 

WANT VOL = VOL!! 

GILDE De Graven                   

       5-daagse Stedenreis Warschau 
        de ongetemde stad!! 

Inbegrepen: 

Transfer per touringcar van Munstergeleen                  
naar Regionale Luchthaven vv 
Heenreis: vrijdag 24 juli  
Terugreis: dinsdag 28 juli  
Priority check-in: 10 kg handbagage en een 
kleine handtas per persoon 
Stoelreservering 
Luchthaventransfer naar hotel vv 
4 nachten verblijf in 4* hotel in het  
stadscentrum 
4 x ontbijtbuffet 
Entree POLIN Museum 
Alle genoemde stadswandelingen 
Nederlandstalige reisbegeleiding/privé 
gids gedurende de gehele reis.  
 

Niet Inbegrepen: 

Entreegelden voor optionele excursies 
Lunches en diners 
Reis-en annuleringsverzekering 
Fooien 
Kosten openbaar vervoer 
Uitgaven van persoonlijke aard 
 

Prijs per persoon o.b.v. een 2-persoonskamer 
Minimum aantal deelnemers 15 
Programma en vluchten onder voorbehoud van 
wijzigingen 

 
 

   5-dagen  

€525 

logies ontbijt  

da

Reizen en Excursies 



DAG 1 |Op de luchthaven worden wij 

verwelkomd door de chauffeur die ons 
naar ons hotel op een perfecte locatie 
in de stad brengt. De avond is verder 
vrij ter besteding. 
 

DAG 2 | Na het ontbijt beginnen wij 

aan onze eerste stadswandeling door 
de Oude Stad en het voormalige Joodse 
getto. De Lunch gebruiken wij in de 
nabijheid van het Grzbowsky plein 
(optioneel) en de middag bezoeken wij 
POLIN, het museum over de 
duizendjarige geschiedenis van het 
jodendom in Polen. Daarna keren wij 
terug naar het hotel en is de avond vrij 
ter besteding. In de buurt zijn talloze 
restaurantjes, cafés en bars waar je 
kunt ontspannen. 
 

DAG 3 | Ook deze dag gaan wij al 

wandelend op weg en volgen voor een 
deel de Koninklijke Route die het 
Koninklijk Kasteel in de Oude Stad

verbindt met het Wilanów-paleis in het 
Zuiden. Ongeveer halverwege op deze 
route bevindt zich het adembenemen-
de Łazienki Park. Dit park is het groot-
ste van de stad en beslaat maar liefst 
76ha van het stadscentrum. Wij breng-
en een bezoek aan het park en kunnen 
tijdens dit bezoek tussen 12:00-16:00 
uur genieten van een gratis openair 
pianoconcert aan de voet van het 
Chopin Monument in het park. Na af-
loop keren wij terug naar het hotel en 
is de avond weer vrij ter besteding. 
En omdat een bezoek aan de Oude Stad 
niet compleet is zonder een omweg 
naar de Podwale, met het Monument 
voor de kleine opstandeling vindt er 
voor geïnteresseerde nog een avond-
wandeling plaats met aansluitend een 
diner in de stad (optioneel). 
 

DAG 4 | Na het ontbijt verkennen wij 

de nieuwe stad en steken de Wisla over 
naar de arbeiderswijk Praga. Deze wijk 
overleefde als enige de oorlog. Hier

staat een van de mooiste resten van de 
Russische tijd in de stad namelijk de 
orthodoxe Maria-Magdalenakerk met 
uien koepels en een volledig intact 
interieur. Hier ligt ook het Praski Park 
met een geïntegreerde dierentuin, die 
tijdens de oorlog voor veel Joden een 
onderduikadres was met medeweten 
van de bekende directeur Jan Zabinski. 
’s Avonds dineren wij in de Oude Stad 
(optioneel) en bezoeken de dansende 
fonteinen. 
 

DAG 5 | Na het ontbijt en uitgecheckt 

te zijn uit de kamer maken wij ons op 
voor een laatste wandeling door de 
stad naar het Uprising museum 
(optioneel). Op weg terug naar het 
hotel stoppen wij onderweg nog voor 
een lunch (optioneel). Daarna is het tijd 
om de koffers op te halen en zal de bus 
ons terugbrengen naar de luchthaven. 
 

 

 


