
Hoe te boeken?
Voor het boeken van dit arrangement 
neemt u contact op met Stedentrips.nl.

Telefoon: 0172 782078 of mail uw gege-
vens en voorkeur qua reisdatum en ver-
voerskeuze naar info@stedentrips.nl.

U ontvangt dan zo snel mogelijk 
vrijblijvend een offerte met de beste 
mogelijkheden

 Berlijn – Gdansk - Krakau 

vanafprijs per persoon: 

1/7/20 – 31/8/20 € 495,-

1/9/20 – 30/9/20 € 485,-

1/10/20 – 31/10/20 € 445,-

INBEGREPEN BIJ DIT ARRANGEMENT ZIJN:
•  3 overnachtingen in Berlijn in  

Hotel Mercure Berlin Zentrum***
•  3 overnachtingen in Gdansk in  

Hotel Sadova ****
•  3 overnachtingen in Krakau in 

2-kamer app. Red Brick***
•  Logies en ontbijt en in app. Red Brick 

in Krakau op basis van logies

EXCLUSIEF:
•  Reserveringskosten (€ 18,50 per boeking)
• Calamiteitenfonds (€ 2,50 per boeking)
•  Toeristenbelasting 
•  Milieusticker Berlijn (bestellen via  ANWB)

Bovenstaande prijzen zijn vanafprijzen 
o.b.v. 2 pers. op de kamer. Dagelijkse 
aankomst mogelijk.

GRATIS EXTRA’S:
•  Time to Momo stedengids Berlijn en 

Krakau
•  Gratis parkeren bij hotels in Berlijn en 

Krakau (in Gdansk tegen betaling in 
openbare parking)

•  Welkomstdrankje bij aankomst in de 
hotels

•  Gratis Wifi op de kamer
•  Gratis 1 dag fietsen in Berlijn
•  Gratis Currywurst met broodje en 

frisdrank in Berlijn

Gaan en staan waar u wilt, wanneer u reist 
met uw eigen auto. Wij hebben mooie steden 
gecombineerd tot één aantrekkelijke reis.
Voor het eerste reisdoel vertrekken we naar Duitsland richting Berlijn, waar u in ca. 
6,5 uur naartoe rijdt. Deze uitbundige stad ligt in het hart van Brandenburg met 
talloze meren, heidelandschappen en pijnboombossen. Met een uitstapje buiten de 
stad maakt u uw vakantie compleet. Berlijn zelf, met de Kurfürstendamm en Unter 
den Linden, is een frivole stad met een rijke, roemruchte historie, waar veel te doen 
en te zien is. Hiervandaan leidt de reis naar Gdansk in het noorden van Polen (ca. 
6 uur rijden). Deze grote Hanzestad aan de Oostzee, die een roerige geschiedenis 
met pieken en dalen kende, is tegenwoordig een levendige studentenstad. Bij mooi 
weer laat de stad zich prachtig combineren met een bezoek aan de aangrenzende 
mondaine badplaats Sopot. We blijven in Polen en de reis vervolgt zich naar de 
fascinerende studentenstad Krakau (ca. 6 uur rijden). De voormalige hoofdstad van 
Polen staat op de Unesco-lijst van het Wereld Cultureel Erfgoed. Krakau is een van 
de weinige steden die de Tweede Wereldoorlog zonder al te veel kleerscheuren heeft 
doorstaan en biedt een verrassende mix aan historie en hippe gelegenheden, mede 
dankzij de vele tienduizenden studenten die hier leven. Op een uur rijden van Krakau 
liggen de voormalige concentratiekampen van Auschwitz, waar een indrukwekkende 
tour gemaakt kan worden. 

Deze stedenrondreis biedt een interessante schakering aan culturele monumenten. 
Bij de keuze van hotels hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met de 
aanwezigheid van parkeergelegenheid.

Berlijn - Gdansk - Krakau
10-daags Fascinerende Steden arrangement  
per auto vanaf € 445,- p.p.

stedentrips roadtrip


