bijlage rondreis Baltische Staten en Polen
Noordoost-Europa, verrassend kleurrijk en mooi! Je ontdekt er historie, cultuur en bouwkunst
in parels van hoofdsteden, rijk aan sfeer. Je waant je hier in de middeleeuwen en is het prima
toeven in karakteristieke stadswijken en op gezellige pleinen. Je ervaart de gigantische
duinpartijen in het Baltische Nationaal Park Koerse Schoorwal en schitterende natuurpracht
bij de meren in de Poolse regio Mazurië . We nemen je mee naar Hitler’s Wolfsschanze, havens
met Hanzehistorie, indrukwekkende kathedralen en eeuwenoude kastelen en stadsmuren. Laat
je verrassen door de schoonheid van Polen en de Baltische Staten.
BIJKOMENDE KOSTEN
Entreegelden en gidskosten
Neem je deel aan alle bezoeken, houdt dan rekening met een totaalbedrag van ca. € 100 per
persoon (bij een groepsgrootte van ca. 20 personen). Dit bedrag is inclusief entreekosten en de
kosten voor de (veelal Engelssprekende) lokale gidsen.
Indicatie entreegelden (onder voorbehoud van wijzigingen):
Estland
Tallinn
Letland
Turaida
Sigulda
Riga
Rundale
Litouwen
Nida

Dom
Kadriorg/park

ca. € 5
ca. €6,50

Kasteel
Kasteel

ca. € 6
ca. € 6

Dom
Petrikerk

tentoonstelling
panoramatoren

Paleis en tuinen

ca. € 4,50
ca. € 3
ca. € 8
ca. € 13
(excl. gidskosten v.a. ca. € 4)

Trakai
Rumsiskes
Juodkrante
Vilnius

Huis/museum Thomas Mann
Vissershuis/museum
Waterslot
Etnografisch openluchtmuseum
Heksenheuvel
Universiteit en St. Jan kerk

ca. € 2,50
ca. € 3
ca. € 8
ca. € 6
gratis
ca. € 3

Polen
omg. Mikolajki
Gierloz
Gdansk
Malbork
Warschau

Philippon klooster
Wolfsschanze
St. Maria kerk
Kasteel van de Duitse orde
Paleis & Park Wilanow

ca. € 3,50
ca. € 7,50
ca. € 3,50
ca. € 11,50 incl. gidskosten
ca. € 15 incl. gidskosten

De in het programma genoemde excursies zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Indien de tijd het
toelaat kunnen er andere of extra bezienswaardigheden bezocht worden, waarvan de eventuele
entreegelden in deze bijlage niet genoemd zijn. Het kan ook zijn dat niet alle genoemde
bezienswaardigheden ook daadwerkelijk bezocht worden.

Optionele excursies
Bij deze reis wordt de volgende optionele excursie aangeboden (ter plaatse boeken en betalen):
• Boottocht Mazurië ca. €12 per persoon
Fooi chauffeur en reisleiding
Een fooi geven aan je chauffeur en reisleiding is niet verplicht, maar wel gebruikelijk. Als je tevreden
over hen bent, kun je aan het einde van de reis naar eigen inzicht een fooi geven. Dit zal zeker op
prijs gesteld worden. Namens hen hartelijk bedankt.
Audiosysteem
Voor extra comfort wordt er gebruik gemaakt van een audiosysteem. Iedereen heeft
oordopjes/koptelefoons, waarmee je de reisleiding (met microfoontje) uitstekend kunt horen. Bij
verkeersgeluiden of als je een stukje afdwaalt om bijvoorbeeld een foto te maken, is de uitleg nog
steeds prima te volgen.
MOBILITEIT
Een rondreis betekent veel zien, veel doen en veel reizen. Een normale basisconditie en een goede
mobiliteit zijn dan ook noodzakelijk; je kunt goed en lang lopen (je gaat veel te voet op pad en de
touringcar kan de groep ook niet altijd in het centrum afzetten en ophalen), hebt geen moeite met
traplopen en je kunt zelfstandig of met een beetje hulp van een reisgenoot (binnen dezelfde
boeking) in en uit vliegtuig, bus, trein, boot e.d. stappen. Ben je minder mobiel, dan kan deze
rondreis als zwaar ervaren worden en zul je misschien sommige excursies aan je voorbij moeten
laten gaan, zonder restitutie op de reissom. Onze rondreizen zijn niet geschikt voor rolstoel- en
rollatorgebruikers. Twijfel je of deze reis wel de juiste keuze is vanwege je mobiliteit of wil je jouw
situatie toelichten, neem dan gerust contact met ons op.
TOT SLOT
Het slagen van een reis is niet alleen afhankelijk van wat je ziet en doet. Ook de sfeer binnen je
reisgezelschap is belangrijk en iedereen draagt hier zijn steentje aan bij. Houd rekening met elkaar,
houd je aan alle afspraken qua verzameltijd en -plaats en claim geen vast plekje in de bus. Kortom:
maak er samen een fijne reis van!
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