SING IN KRAKAU met Arjan Breukhoven

KRAKAU
AUSCHWITZ

prachtige 5-daagse vliegreis met
zang, cultuur en historie

WIELICKZA
KATOWICE
CONCERTEN

5 dagen voor
€ 835,- p.p.

Krakau - een stad vol met
geschiedenis en architectuur!
één van de tien mooiste steden van de wereld
UNESCO werelderfgoed

15 maart t/m
19 maart 2021

een schat aan geschiedenis en architectuur
excursies naar o.a.
koninklijke kasteel van Wawel & de zoutmijnen
bijzonder is het bezoek aan Auschwitz, waar wij
met elkaar stil staan bij wat gebeurde
tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een reis om nooit te vergeten!

met vertrouwen op reis!

reisbegeleiding

veel inclusief

indrukwekkende excursies

SING IN KRAKAU EN KATOWICE met Arjan Breukhoven

Tijdens onze reis naar Polen zullen we 2 steden aan doen, namelijk Krakau
en Katowice. In beide steden zullen we gaan zingen in prachtige kathedralen. Heel indrukwekkend tijdens de reis zal het bezoek zijn aan
Auschwitz.

Krakau
Krakau, de stad die al jarenlang een populaire stedentrip bestemming is.
Niet voor niets dat deze stad vier jaar achter elkaar door Zoover is verkozen tot beste stedentripbestemming van Europa! Krakau was tot 1608 de
hoofdstad van Polen en dat is op elke hoek van de straat nog terug te
zien. U vindt midden in het oude centrum de Rynek Glówny. Dit prachtige
centrale marktplein is het grootste plein van Europa en behoort bovendien, net als de rest van het oude centrum, tot de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. In het mooie oude centrum vindt u veel Middeleeuwse invloeden terug van toen, zoals de Barbican en de Koninklijke Burcht van
Wawel.

INCLUSIEF:
Vliegreis Eindhoven-Krakau v.v.,
inclusief luchthavenbelasting,
exclusief ruimbagage
Transfers per touringcar conform
programma
Nederlandssprekende gids bij
de stadstour door Krakau en
Katowice
Engelssprekende gids bij
Auschwitz en Wielickza

Katowice

Katowice staat bekend vanwege haar prachtige architectuur. Van Renaissance tot barok en van art nouveau tot modernisme. Het snel gerenoveerde Katowice staat steeds hoger op de ranglijsten van “mooiste
steden van Europa”! Een architectonische goudmijn! Vroeger werd deze
stad ook wel genoemd het “klein Parijs”! U vindt het allemaal in deze bijzondere stad met bijna 300 duizend inwoners.

Entreegelden conform boven
genoemde programma
Verblijf in de bovengenoemd
hotels op basis van halfpension
(logies, ontbijt en diner)

Accommodaties

Informatieavond voorafgaand
aan de reis

In Krakau overnachten we in Hotel Vienna House Easy. Een goed stadshotel met een goede ligging.

Reisbescheiden (kofferlabels en
informatieboekje)

In Katowice verblijven we in het centraal gelegen 4-sterren Novotel Katowice Centrum.

Reserveringskosten

Dag 1:

Maandag 15 maart 2021

Reisbegeleiding door
medewerker Credo Travel

Wij vliegen vanuit de luchthaven van Eindhoven naar Krakau. Wij gaan
uit van een rechtstreekse vlucht met Transavia. Het vluchtschema voor
maart 2021 is nog niet bekend. Op basis van het huidige vluchtschema
zijn de tijden:
Eindhoven - Krakau: 18.20 - 20.10 uur
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met vertrouwen op reis!

reisbegeleiding

veel inclusief

indrukwekkende excursies

Bij aankomst op het vliegveld wordt u opgewacht door uw Nederlandssprekende gids en samen rijdt u met een luxe touringcar naar uw accommodatie
in het centrum van de stad. Bij het hotel aangekomen krijgen wij onze kamersleutel overhandigd.
Inchecken en overnachting in hotel Vienna House Easy Cracow
Dag 2:

Dinsdag 16 maart 2021

Wij beginnen de dag met een uitgebreid ontbijtbuffet in ons hotel.
Vandaag bezoeken we de concentratie- en vernietigingskampen Auschwitz
en Birkenau. Een Engelssprekende gids neemt u mee voor een rondleiding.
Concentratiekamp Auschwitz is misschien wel het meest indrukwekkende en
emotionele aandenken aan de verschrikkingen van de Holocaust in de
Tweede Wereldoorlog. Op rijafstand van Krakau vonden meer dan een miljoen mensen, veelal joden, op verschrikkelijke wijze de dood. Het concentratiekamp is na de oorlog symbool geworden voor de enorme misdaden van
het naziregime. Voor mensen uit de hele wereld is Auschwitz een belangrijke
reden om een bezoek aan Krakau te brengen.

EXCLUSIEF:

Persoonlijke uitgaven
Drankjes
Lunches

’s Avonds zullen wij een indrukwekkende zangavond meemaken onder leiding van Arjan Breukhoven in de Basilica Holy Heart of Jesus. Een prachtige
kerk met een geweldige akoestiek. Matthijs Breukhoven zal het orgel bespelen. De kerk bevindt zich op loopafstand van het hotel.
Diner en overnachting in hotel Vienna House Easy Cracow
Dag 3:

Woensdag 17 maart 2021

’s Morgens staat een rondleiding te voet door het historisch centrum van Krakau gepland met Nederlandssprekende gidsen. We zien de Lakenhal, het
Collegium Maius, het oudste gebouw van de universiteit, die in 1634 werd
gesticht. We lopen de koninklijke route en bezoeken Wavel, het koninklijk kasteel en de kathedraal.

Ruimbagage (bij te boeken
voor € 42,00 p.p. op basis van
2020 tarief)
Reis- en annuleringsverzekering
Calamiteitenfonds
(€ 2,50 per factuur)
1-persoonskamer toeslag
Fooien voor chauffeur, gids en
hotelpersoneel

’s Middags bezoeken we de zoutmijnen van Wielickza, één van de oudste
mijnen ter wereld die nog steeds in werking zijn, onafgebroken vanaf de 13e
eeuw. Hier geeft een ervaren Engelssprekende gids uitleg over de werking
van deze mijnen. Ook komen de ondergrondse meren en de indrukwekkende kunstwerken, gemaakt van zout, ruimschoots aan bod. Deze zoutmijnen
zijn een indrukwekkend schouwspel dat zéér de moeite van het bezoeken
waard is. Het meest aantrekkelijk is de Kinga Kapel, een complete ondergrondse kathedraal, op een diepte van 101 meter, volledig opgetrokken uit
het stenen zout. Natuurlijk gaan we samen zingen in deze beroemde kapel
(in 2 subgroepen). Hierna zullen wij met de bussen naar het hotel vertrekken
voor een heerlijk diner.
Diner en overnachting in hotel Vienna House Easy Cracow
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met vertrouwen op reis!

reisbegeleiding

veel inclusief

Dag 4:

indrukwekkende excursies

Donderdag 18 maart 2021

We rijden naar Katowice, ook wel “klein Parijs” genoemd. We maken onder leiding van een Nederlandssprekende gids een stadstour door deze
prachtige stad met uiteenlopende bouwstijlen.
’s Middags is ter vrije besteding.

Aan het eind van de middag zullen wij met elkaar zingen, onder leiding
van Arjan Breukhoven met Matthijs Breukhoven aan het orgel, in de bekende kathedraal Christ the King.

ALGEMENE INFORMATIE:

Diner en overnachting in Novotel Katowice

Dag 5:

Vrijdag 19 maart 2021

Na het ontbijt volgt de uitcheck en brengt de touringcar u naar het vliegveld van Krakau voor de terugvlucht naar Eindhoven.
Op basis van het huidige vluchtschema zijn de tijden:
Krakau - Eindhoven: 14.25 - 16.20 uur

Deze reis wordt uitgevoerd
door touroperator Credo
Travel uit Bergen.

Credo Travel is onderdeel
van Isropa Reizen en valt
onder de SGR, SGRZ, ANVR
en Calamiteitenfonds

(Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen)

Op al onze reizen zijn onze
algemene voorwaarden van
toepassing. Deze kunnen wij
u desgewenst toezenden.

Reissom

Voor informatie over deze
reis kunt u van maandag tot
en met vrijdag contact opnemen met ons kantoor:

De reissom voor deze prachtige concertreis naar Polen bedraagt op
basis van 50 deelnemers:
€ 835,-

088-1900330.

Toeslag éénpersoonskamer:
€ 119,-

De reissom is onder voorbehoud van het definitieve vluchttarief.
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AANMELDINGSFORMULIER
Sing in Krakau met Arjan Breukhoven 15 t/m 19 maart 2021
Ondergetekende(n) wenst/wensen zich in te schrijven voor bovenstaande reis.
Reissom: EUR 835,- per persoon
1 persoonskamer toeslag: EUR 119,-

Reist u samen als echtpaar of met een vriendin of vriend, vul dan svp één formulier in!
Vermeld uw naam, zoals vermeld staat in uw paspoort! (dames alleen meisjesnaam)

1e deelne(e)m(st)er

2e deelne(e)m(st)er

dhr/mevr*

dhr/mevr*

ja/nee*
dhr/mevr*

ja/nee*
dhr/mevr*

Familienaam
(conform paspoort)
Officiële eerste voornaam
(conform paspoort)
Paspoortnummer
Roepnaam
Adres
Postcode - Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel telefoonnummer
E-mail adres
Naam thuisblijver
Noodtelefoonnummer thuisblijver
Geboortedatum
Ik wens een 1-persoonskamer
toeslag € 119,Ik wil een 2-persoonkamer delen met

Eventuele dieetomschrijving
Indien u medicijnen gebruikt, welke
Eventuele bijzonderheden

=>Ik wens wel/geen* annuleringsverzekering à 6% van de reissom + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting
=>Ik wens wel/geen* reisverzekering à € 3,- per persoon per dag + poliskosten € 4,50 + 21% assurantiebelasting
1e deelne(e)m(st)er
plaats en datum

handtekening

plaats en datum

handtekening

2e deelne(e)m(st)er

* svp doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier samen met een kopie van uw paspoort opsturen naar:
Credo Travel, Eeuwigelaan 3, 1861 CL Bergen of afgeven bij de repetities aan Arjan Breukhoven
Op deze reis zijn de ANVR-Consumentenvoorwaarden van toepassing, deze kunt u opvragen bij Credo Travel. Email: info@credotravel.nl

