
KrakauAutoreizen Kastelenreizen

Bezoek de bruisende, 

historische stad Krakau.           

4-daagse stedentrip per 

vliegtuig al vanaf €309,- p.p. of 

per eigen auto vanaf €188,- p.p.  

Ook mogelijk in combinatie met 

excursie naar Auschwitz.

Per eigen auto historische 

steden en adembenemende 

natuur opzoeken. B.v. 10-

daagse reis Zuid Polen vanaf 

€279,- p.p. of 18-daagse reis 

van Zuid naar Noord Polen 

vanaf €529,- p.p.

Prachtige 8- tot 15-daagse 

rondreizen door Polen met 

verblijf in kastelen en paleizen 

B.v. 9-daagse kastelenreis 

Zuid Polen vanaf €389,- p.p.

wij zijn aangesloten bijwww.simonsetours.nl

0629080612
info@simonsetours.nl

klik op de kopjes voor 
meer informatie op 

onze website! 
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Verblijf in kastelen en paleizen, 

ontdek Krakau en Wrocław en 

geniet van het golfen op twee 

prachtige banen. Mogelijk te 

combineren met bezoek aan 

Auschwitz. 8-daagse autoreis 

vanaf €499,- p.p.

Ontdek twee prachtige Poolse 

steden – Warschau,  de 

hoofdstad en Krakau, de 

culturele hoofdstad van Polen.

6-daagse vliegreis vanaf 

€389,- p.p. of 8-daagse 

autoreis vanaf €239,- p.p.

Verken de ongerepte natuur 

tijdens deze actieve vakantie in 

de nationale parken Białowieża

en Biebrza en het Mazurisch 

merengebied.                            

8-daagse autoreis vanaf 

€419,- p.p. inclusief excursies, 

gidsen en 5x diner.

Reizen op maat

Maak kennis met de Baltische 

Landen tijdens deze 16- of 20-

daagse autorondreis door 

Polen, Litouwen, Letland en 

Estland, inclusief overtocht per 

boot Klaipeda – Kiel op de 

terugreis, vanaf €799,- p.p.

Een combinatie van cultuur en 

natuur met kindervriendelijke 

activiteiten op een relaxed 

tempo. 11-daagse autoreis 

vanaf €1079,- totaalbedrag 

voor 2 volwassenen & 2 

kinderen onder de 12 jaar

Voor groepen en individuele 

reizigers kunnen wij reizen op 

maat samenstellen op basis 

van uw wensen. In overleg 

bepalen wij de reisroute, geven 

wij advies en boeken wij 

accommodaties en excursies.

Op zoek naar iets anders?

Bezoek onze website voor

overweeg een op maat

gemaakte reis!

ons volledige aanbod, of

Warschau & Krakau Luxe golfreis Wandel- kano-
fietsvakantie

met Kinderen Baltische Landen
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