citytrip Krakau
Krakau
citytrip
Vanaf
€ 660
p.p.

4-daagse citytrip Schindler
Inbegrepen excursies:
- Begeleide stadswandeling Krakau
- Zoutmijn Wielizcka
- Auschwitz-Birkenau
Meer info: bij uw reisagent of op www.imaginetravel.be

V.U. ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29, 8200 Brugge. Lic7165

4-daagse citytrip Krakau
Dag 1 Brussel - Krakau
Rechtstreekse Brussels Airlines lijnvlucht naar Krakau. Onthaal en transfer naar uw hotel. Het hotel is
afhankelijk van de door u gekozen reisformule: Classic: hotel Alexander I***, Comfort: hotel Amadeus****,
of Prestige: hotel Stary*****. Vrij diner en overnachting.

Dag 2 Krakau - Wielizcka
Begeleide stadswandeling met uw privé gids langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad.
’s Namiddags brengt u een bezoek aan de meer dan 800 jaar oude unieke zoutmijnen van Wielizcka.
Imagine voorziet privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u aan bij een groep voor het bezoek
aan de site. Vrij diner en overnachting in uw hotel.

Dag 3 Auschwitz - Birkenau
Bezoek aan de naziconcentratiekampen Van Auschwitz- Birkenau, 54 km ten westen van Krakau. Imagine
voorziet privé transport van en naar uw hotel. Ter plaatse sluit u aan bij een groep voor het bezoek aan de
site. Rest van de namiddag vrije tijd voor een individueel stadsbezoek. Vrij diner en overnachting in uw
hotel.

Dag 4 Krakau - Brussel
Vrije tijd. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

Inbegrepen:

Niet inbegrepen:

- Vluchten met Brussels Airlines in economy klasse,
- inclusief ruimbagage
- 3 overnachtingen in BB in het vermelde hotel
- Engelstalige/Franstalige lokale gids tijdens de
- excursies.
- Alle bezoeken, ingangsgelden en transfers zoals - beschreven.
- Luchthaventaksen en fuel.

- Dranken en persoonlijke uitgaven.
- Gebruikelijke fooien.
- Reisverzekeringen.

Min. 2 personen - vertrek elke vrijdag & zondag in 2020 tussen:
Classic:

Comfort:

Prestige:

01/04 – 31/10 – € 715
01/11 – 28/12 – € 660

01/04 – 20/04 – € 780
21/04 – 27/06 – € 825
28/06 – 24/08 – € 805
25/08 – 24/10 – € 825
25/10 – 19/12 – € 780
20/12 – 27/12 – € 740

01/04 – 31/10 - € 1085
01/11 – 27/12 - € 980

www.imaginetravel.be

