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VOORWOORD 

 

 

In opdracht van project 3 betreffende de wedstrijd van BAAV hebben wij ervoor gekozen om een reis naar 
Polen te organiseren voor Vlaamse studenten binnen de leeftijdscategorie 18 en 25 jaar tijdens de maand 
september. Zo kunnen de studenten voor de start van het nieuw academiejaar nog even ontspannen. De reis 
zelf hebben we gebaseerd op een groep van 20 – 35 personen, 1 chauffeur en 1 reisleider. 

 

Deze reis is vooral gericht op avontuur en nieuwe ervaringen. Op de eerste plaats hebben we voor Polen 
gekozen omdat het een atypische bestemming is, waar er heel wat keuzemogelijkheid is qua exclusieve 
accommodatie, gastronomie en actieve activiteiten voor een voordelige prijs. De stress omtrent het regelen 
van transport valt weg omdat de reis door ons georganiseerd wordt met een vlucht naar de bestemming en ter 
plaatse met de autocar. 

 

In dit dossier vindt u een gedetailleerde reisbeschrijving, financieel plan, marketingcommunicatieplan en een 
uitgewerkte marketing communicatie tool waar we u proberen te overtuigen om onze reis uit te voeren. Wij als 
studenten zelf zouden deze reis voor geen haar willen missen! 

 

URL WEBSITE: 

https://polandventure.weebly.com/   

https://polandventure.weebly.com/
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WAAROM KIEZEN WIJ VOOR POLEN? 

 

Polen als vakantieland lijkt voor iedereen eerder een verrassing. 

Maar als je op zoek bent naar iets nieuws en je zoekt het niet te ver dan zou Polen je zeker wel bekoren. Op 
minder dan 3 uur vlieg je vanuit België naar Polen. Ter plaatse zijn er heel wat mogelijkheden om het land te 
ontdekken, de beste manier is om met een autocar een prachtige rondreis te maken doorheen Polen. 

Het land heeft heel wat mooie steden met een rijke cultuur en historische achtergrond. Heel wat steden zijn ook 
tijdens de oorlog tot in het hart getroffen en zijn nu het toonbeeld van de gruweldaden zoals het alom gekende 
Auschwitz-Birkenau. 

Er bestaat een groot contrast tussen het platteland waar je nog het authentieke leven kan zien. Terwijl in de 
grote steden het moderne leven er veel verder ontwikkeld is. Wat opvalt in de steden dat je minder en minder 
het Oostblok regime terug ziet. 

In de zomer heb je er aangename temperaturen wat ideaal is om te wandelen en te fietsen. Doordat er 
winterfaciliteiten gebouwd zijn, kan je in de zomer deze ook bezoeken en bijvoorbeeld een kabelbaan nemen en 
genieten van het prachtige uitzicht op de bergtoppen van het Tatragebergte. 

De Polen zijn heel gastvrij en hebben heel wat gastronomie aan te bieden met veel variatie. De Poolse keuken 
heeft verschillende invloeden van de nabij gelegen buurlanden zoals Duitsland, Hongarije, Rusland, … De 
gerechten die ze aanbieden zijn rijk aan vlees vooral varkensvlees en kip die met kruiden en groenten aangevuld 
worden tot de gekende stoofpotjes. Pasta is voor hen een zeer belangrijk ingrediënt zoals de Pierogi die je met 
dumplings kan vergelijken en die je zowel hartig als zoet kan terugvinden. De populaire vodka en bieren mogen 
ook niet ontbreken. 

Bovendien is het land dat een eigen munt heeft namelijk de złoty ook helemaal niet duur en dus 
budgetvriendelijk. In de vele winkelcentra die je kan vinden in de grote steden zoals Krakau en Warschau kun je 
heel budgetvriendelijk winkelen. Als student is het ook heel voordelig dat je goedkoop kan slapen en eten. 
Bijvoorbeeld een typische fastfoodmaaltijd zoals een McMeal bij McDonalds kost 4,50 euro (20 PLN). 

Omdat de Polen heel erg gehecht zijn aan hun tradities en geloof kan je dan ook in vele plaatsten de authentieke 
sfeer meemaken. Je kan er de typische klederdracht ontdekken veelal gedragen door muzikanten die je op de 
gezellige pleintjes kunt aantreffen. In de regio Krakau meer bepaald in de Kazimiez wijk kun je er de typische 
Joodse Klezmer muziek aanhoren.  

Polen is ook een vooruitstrevend land en wordt steeds populairder voor jonge toeristen. De studentensteden 
zoals Warschau en Krakau bieden dan ook heel wat mogelijkheden in de vorm van uitgaansmogelijkheden, 
gezellige bars, fastfood trucks, …  

Kortom een grote aanrader!  
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REISPROGRAMMA 

DAG 1 – 6 SEPTEMBER: BRUSSEL – WARSCHAU 

 

Onze spannende reis begint om 5h 20, op dit moment spreken we af 
aan de Starbucks in de luchthaven Brussel-Zaventem. Daar zullen we 
controleren of iedereen aanwezig is en daarna krijgen de reizigers nog 
even de tijd om rond te wandelen voor onze vlucht met LOT Polish 
Airlines (LO232) om 7u40 zal vertrekken. Na ongeveer 2 uurtjes dus 
rond 9u40 komen we aan in Warschau op Frédéric Chopin luchthaven. 
Na deze vlucht geven we iedereen nog even de tijd om de koffers te 
halen en spreken we rond 11u af aan de autocar die buiten de 

luchthaven geparkeerd zal staan. Eenmaal iedereen heeft plaatsgenomen vertrekken we richting het Puro Hotel. 
Als we zijn aangekomen, zullen we de koffers achterlaten in een voorziene ruimte want aangezien we al om 
11u45 zullen aankomen in het hotel zal het nog te vroeg zijn om 
in te checken. Daarna vertrekken we rond 12u met z’n allen naar 
het #Koszykowa47 restaurant voor een lekkere lunch.  Na een 
klein uurtje vertrekken we met zijn allen naar Krakowskie 
Przedmieście waar we onze electric scooter tour om 14u zullen 
starten. Na deze heerlijke tour door de stad vertrekken we terug 
naar ons hotel waar we iedereen laten inchecken. Daarna is er 
vrije tijd om zich op te frissen of om bv. de stad te verkennen. 
Om 19u30 spreken we dan terug samen af in de Steam Bar voor 
het avondmaal. Daarna zijn de reizigers vrij. 

 

DAG 2 – 7 SEPTEMBER: WARSCHAU 

 

Onze tweede dag starten we om 8u met het ontbijt. Daarna spreken we met iedereen af aan de autocar om 9u. 
Onze eerste activiteit van de dag is een bezoek aan de Warschau Zoo. In de zoo geven we de reizigers ook de 
kans om een lichte lunch naar eigen keuze te eten. Om 14u00 spreken we terug af aan de autocar om te 
vertrekken naar Sigismund’s Column. Daar zal om 15u onze culinaire tour starten waar we heel wat 
verschillende Poolse gerechten en drankjes zullen leren kennen. Om 18 zal de tour eindigen en hebben onze 
reizigers terug ’s avonds vrij.  

 

 

 

  



 8 

DAG 3 – 8 SEPTEMBER: WARSCHAU – ZAKOPANE 

 

Onze derde dag starten we met het ontbijt om 7u30. Na een heerlijk 
ontbijt spreken we af aan de receptie om 8u30 waar we te voet 
vertrekken naar Warschau Old Town. We zullen om 9u de Undercover 
City Game starten. Via deze game leren we de stad op een andere 
manier kennen. Om 11u 
eindigt de activiteit en gaan 
we lunchen in het Bazyliszek 
restaurant. Om 12u 

verzamelen we dan terug met iedereen aan de autocar en vertrekken 
we richting Zakopane. Om 14u30 houden we een tussenstop met een 
koffiepauze om ook onze chauffeur wat rust te geven. Daar pikken we 
ook onze gids op voor de wodka tasting tour op onze autocar. Om 
15u15 zullen we terug vertrekken naar Zakopane. Tijdens het tweede 
deel van de rit is er dus een wodka tasting en ook voor de mensen die geen alcohol drinken zal er ook 
alcoholvrije wodka voorzien worden. Om 19u30 komen we aan bij ons hotel, nl. Aries Hotel Spa. Daarna geven 
we iedereen de kans om in te checken en zich op te frissen. Om 20u15 verzamelen we aan de receptie om naar 
het Karczma u Fiakra restaurant te vertrekken voor het avondmaal. Daarna hebben de reizigers nog de kans om 
de stad te verkennen of om terug te keren naar het hotel.  

 

DAG 4 – 9 SEPTEMBER: ZAKOPANE 

 

We starten dag 4 om 7u30 met het ontbijt. Om 8u15 verzamelen we dan terug met iedereen aan de autocar. 
Daarna vertrekken we naar Gubałówka Mountain om onze eerste activiteit van de dag te starten, nl. quad 
biking. Om 13u30 is onze activiteit gedaan en gaan we lunchen in het Schronisko Bukowina restaurant. Daarna 
vertrekken we terug naar het hotel waar we gebruiken kunnen maken van de spa. Om 19u20 spreken af aan de 
receptie om te vertrekken naar het TUNEL Restauracja Zakopane Pizzeria Burgery voor ons heerlijk avondmaal. 
Daarna keren we terug naar hotel, degene die dit wensen kunnen natuurlijk ook nog een stapje in de wereld 
zetten. 
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DAG 5 – 10 SEPTEMBER: ZAKOPANE 

 

We starten deze dag om 6u30 dus iets vroeger met het ontbijt . Om 7u30 spreken dan met iedereen af aan de 
autocar om te vertrekken naar Pieniny mountains om een wild water rafting te doen op de Dunajec rivier. Daar 
zullen we ongeveer rond 9u aankomen en eindigt onze activiteit om 13u en kunnen dan lunchen. Dit doen we 
in Restauracja Krupowa Izba. Dit restaurant ligt ietsje verder van onze eerste activiteit maar ligt dicht bij onze 
tweede activiteit wat ook handig is. Om 16u maken we dan een tourtje door de bergen met de Gubalowka 
cable Railway waarna we dan naar het adventure park vertrekken. Na 2 uurtjes plezier vertrekken we om 
18u30 naar het restaurant om te eten in Restauracja Halka. 

 

 

 

 

 

 

DAG 6 – 11 SEPTEMBER: KRAKAU 

 

Onze 6de dag starten we met het ontbijt om 7u. Om 8u spreken we terug met iedereen af aan de autocar om te 
vertrekken richting Krakau. Rond 10u45 zullen we aankomen aan het 
hostel, nl. City Express Hostel. Daar zullen we de koffers terug 
achterlaten aangezien we nog niet kunnen inchecken. Daarna 
vertrekken we richting de Grote Markt waar we om 12u zullen starten 
met een fietstocht door de oude stad, Kazimierz en de Getto. Tijdens 
de fietstocht is er een pauze van 45 minuten voorzien om te lunchen 
(deze lunch is niet inbegrepen in de prijs). Om 16u eindigt onze tocht 
en zijn onze reizigers de rest van de avond vrij. 

 

DAG 7 – 12 SEPTEMBER: KRAKAU 

 

Onze 7de dag start om 8u00 met het ontbijt. Om 9u00 spreken we met iedereen af om te voet te vertrekken 
naar het Oskar Schindler museum. Rond 12u is deze activiteit gedaan en gaan we lunchen in Malecon. Daarna 
vertrekken we om 13u naar Zakrzówek waar we kunnen zwemmen, cliffdiven, duiken, … Voor ieder wat wils 
dus. Om 18u vertrekken we terug naar het hostel om ons wat op te frissen. Om 19u30 verzamelen we dan 
terug om samen naar het Morskie Oko restaurant te vertrekken. Daarna kunnen degene die wensen in de stad 
blijven en de andere naar het hotel gaan. 
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DAG 8 – 13 SEPTEMBER: AUSCHWITZ 

 

Onze voorlaatste dag starten we het ontbijt om 7u30. Tijdens het ontbijt hebben de reizigers ook de 
mogelijkheid om hun lunchpakket voor ’s middags mee te nemen want deze is niet in de prijs inbegrepen. Om 
8u15 verzamelen we met iedereen aan de autocar om te kunnen vertrekken richting Auschwitz. Deze rit zal 
ongeveer 1u45 duren. Om 10u30 start onze begeleide rondleiding in Auschwitz. Om 14u15 is onze rondleiding 
gedaan van de 2 delen en krijgen de reizigers de kans om hun lunchpakket op te eten. Daarna vertrekken we 
richting de Wieliczka zoutmijnen. Deze rit zal ook ongeveer 1u15 duren. Om 16u15 starten we dan de 
begeleide rondleiding. Om 19u eindigt ons bezoek en vertrekken we terug naar het hostel. Onze aankomst in 
het hostel is voorzien om 19u45. Daarna is iedereen voor de rest van de avond vrij dus het avondmaal is ook 
niet inbegrepen in de prijs. 

 

 

 

 

 

DAG 9 – 14 SEPTEMBER: KRAKAU – BRUSSEL 

 

Onze laatste dag verzamelen we met z’n allen om 3u45 aan de autocar om te kunnen vertrekken naar John 
Paul II Kraków-Balice International Airport. Daar krijgt iedereen nog de kans om iets te kopen voor het ontbijt 
op de luchthaven. Onze terugvlucht vertrekt om 6u30 (FR6729) en zal ongeveer 2u duren. Dus zullen we rond 
8u30 aankomen in Brussel-Zuid Charleroi waar onze reis jammer genoeg aan een einde komt.   
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REISPROGRAMMA VOOR DE KLANTEN 

 

Voor het reisprogramma voor de klanten hebben we besloten om dit op de website te plaatsen. 

Link naar de website: https://polandventure.weebly.com/ 

 

  

https://polandventure.weebly.com/
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DRAAIBOEK 

DAG 1 (6/09): BRUSSEL – WARSCHAU 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

05u20 Afspraak Starbucks 

De reisleider staat met 
een bordje klaar van 

Polandventure. Hij of zij 
controleert de namen en 

overloopt alle stappen 
samen met de reizigers 
van het vluchtproces. 

Brussel Zaventem  

07u40 Vlucht naar Warschau 
met LOT Polish Airlines. 

(LO232) 

Brussel  

09u40 Aankomst Warschau, de 
reizigers halen hun 

bagage op en kunnen 
eventueel genieten van 

een vrij ontbijt in de 
luchthaven. 

Warschau Frédéric 
Chopin 

 

11u00 Verzameling aan de 
autocar en de reisleider 

geeft wat praktische 
informatie over de reis. 
We zetten koers richting 

het hotel met de autocar. 

Warschau Frédéric 
Chopin 

 

11u45 Aankomst aan hotel, 
men kan hun bagage 

afzetten in de voorziene 
ruimte van het hotel.  

Puro Hotel 19,4 km 

12u00 We vertrekken naar het 
restaurant te voet. 

Hala Koszyki  

12u30 Lunch in #Koszykowa47, 
de reizigers krijgen 

burger + pumpkin & 
tomato soup 
aangeboden. 

Koszykowa 47 (entrance 
from Koszykowa 53) 00-

659 Warsaw 

1,5 km te voet 

13u20 Na de lunch vertrekken 
we te voet naar de 

vertrekplaats voor de 
electric scooter tour. 

Krakowskie Przedmieście  

14u00 Electric scooter tour door 
de stad van Warschau. 

Krakowskie Przedmieście 5 km te voet 

15u30  Einde van de tour, de 
reizigers krijgen nu vrije 

tijd in de stad. 

Warschau  

19u30 De reizigers worden 
verwacht voor het 

avondmaal in de Steam 

Nowogrodzka 23, 00-511 
Warszawa, Polen 
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Bar. Hier krijgen ze crispy 
wings and potato chips 

aangeboden. Na het 
avondmaal zijn de 

reizigers vrij. 

Totaal aantal km met autocar: 19,4 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 45 minuten 

DAG 2 (7/09): WARSCHAU 

Tijd Activiteit Locatie  Aantal km 

08u00 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

Puro Hotel  

09u00 Vertrek uit het hotel naar 
de 1e activiteit met de 

autocar. 

Puro Hotel  

09u30 De reizigers bezoeken de 
Warschau Zoo. Tijdens 

het bezoek zijn ze vrij om 
het park te bezoeken. 

Ook wordt er 
meegedeeld dat ze een 

vrije middagmaal mogen 
kiezen. 

Warschau Zoo 6,1 km 

14u15 De reizigers worden 15 
minuten eerder 

verwacht aan de uitgang. 
Na het bezoek 

vertrekken we naar  
Sigismund’s Column met 

de autocar om een 
culinaire tour te doen. 

Warschau Zoo  

14u45 Bij aankomst wordt er 
een uitleg gegeven over 
het verloop van de tour. 

Sigismund’s Column 5 km 

15u00 De reizigers genieten van 
een culinaire tour door 

de stad. 

Warschau  

18u00 Einde van de tour en de 
reizigers krijgen nu vrije 

tijd. 

Warschau  

Totaal aantal km met autocar: 11,5 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 1 uur 
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DAG 3 (8/09): WARSCHAU – ZAKOPANE 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

07u30 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

Puro Hotel  

08u30 Na het ontbijt vertrek te 
voet naar Warschau Old 

Town . 

Puro Hotel  

09u00 De reizigers kunnen 
genieten van een 

Undercover City Game. 

Warschau Old Town 2,2 km te voet 

11u00 Na de activiteit 
vertrekken we te voet 
naar het restaurant. 

Warschau Old Town  

11u05 Lunch in Bazyliszek 
Restaurant. De reizigers 

krijgen snitzel + apple pie 
aangeboden. 

Rynek Starego Miasta 
1/3 00-272 Warszawa 

300 m te voet 

12u00 Na de maaltijd is het tijd 
om te verzamelen aan de 
autocar om te vertrekken 

naar Zakopane. 

Warschau Old Town  

12u00 Vertrek naar Zakopane 
met de autocar. 

Zakopane  

14u30 We stoppen na een tijd 
gereden te hebben aan 

een tankstation langs de 
weg. Hier kunnen de 

reizigers en de 
buschauffeur even 

ontspannen. 

LOTOS Optima - Stacja 
paliw, 1 Maja 191, 25-

646 Kielce, Polen 

176 km 

15u15 Verder richting Zakopane 
en ondertussen is de 

Wodka kenner opgestapt 
om de tasting te geven 

op de bus. 

Zakopane  

19u30 Aankomst hotel en de 
Wodka kenner vertrekt 

terug naar huis. 

Aries Hotel Spa 238 km 

20u15 Verzamelen aan de 
receptie om te 

vertrekken naar 
restaurant. 

Zakopane  

20u30 Avondmaal in restaurant 
Karczma u Fiakra. De 

reizigers krijgen spaghetti 
bolognese + chocolate 

cake aangeboden. 

Zakopane, Krupówki 9 400 m te voet 

Totaal aantal km met autocar: 414 km 
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Totaal aantal minuten/uren op autocar: 6u45 

DAG 4 (9/09): ZAKOPANE 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

07u30 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

Aries Hotel Spa   

08u15 Verzamelen aan autocar 
om te vertrekken naar de 

1e activiteit 

Zakopane  

09u00 Na het uitstappen krijgen 
de reizigers uitleg over 

de quad biking en 
kunnen ze starten. 

Gubałówka Mountain 9 km 

13u30 Na de quad biking 
vertrekken we met de 

autocar richting de 
lunchplaats. 

Gubałówka Mountain  

14u30 Lunch in restaurant 
Schronisko Bukowina. De 
reizigers krijgen tortellini 

stuffed with sheep 
cheese and potato, onion 

and sage, in spinach 
sauce on white wine 

aangeboden. 

Tadeusza Kościuszki 94, 
34-530 Bukowina 
Tatrzańska, Polen 

23,6 km 

15u30 Na de lunch vertrekken 
we richting het hotel. 

Tadeusza Kościuszki 94, 
34-530 Bukowina 
Tatrzańska, Polen 

 

16u15 Aangekomen in het 
hotel, krijgen de reizigers 
vrije tijd in het hotel. Ze 
kunnen gebruik maken 
van bijvoorbeeld de Spa 

of het zwembad. 

 16,1 km 

19u30 Avondmaal in TUNEL 
Restauracja Zakopane 
Pizzeria Burgery. De 

reizigers krijgen Chicken 
fillet in herbs, with rice, 
grilled zucchini in lemon 

cream sauce + White 
chocolate parfait with 
blueberry sauce and 

caramel brush 
aangeboden. Na het 

avondmaal zijn ze vrij. 

Krupówki 7, 34-500 
Zakopane, Polen 

750 m te voet 

Totaal aantal km met autocar: 48,7 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 2u30 
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DAG 5 (10/09): ZAKOPANE 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

06u30 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

Aries Hotel Spa   

07u30 Na het ontbijt vertrekken 
we richting naar de 1e 

activiteit de wild Water 
rafting. 

Aries Hotel Spa  

09u00 Start van de activiteit 
wild water rafting.  

Dunajec rivier Zakopane 
in Pieniny mountains 

51,8 km 

13u00 Einde van de rafting en 
vertrek met de bus naar 

de lunchplaats. 

Dunajec rivier Zakopane 
in Pieniny mountains 

 

14u30 Na de rit met de autocar 
krijgen de reizigers de 
lunch in Restauracja 

Krupowa Izba. Men kan 
een keuze maken uit 
verschillende soorten 

dumplings. 

Krupówki 28a, 34-500 
Zakopane, Polen 

52 km 

15u30 Na de lunch vertrekken 
we met de autocar naar 

de kabelbaal. 

Krupówki 28a, 34-500 
Zakopane, Polen 

 

16u00 De reizigers maken 
gebruik van de 

Gubalowka cable Railway 
om naar boven te gaan. 

Droga Zubka 4, 34-500 
Zakopane 

8,9 km 

16u30 Na de kabelbaan te 
gebruiken, stappen de 

reizigers uit en gaan we 
te voet naar het 

avonturenpark die er vlak 
naast ligt. De reizigers 
kunnen gebruik maken 
van het hoogteparcour. 

Adventure Park Przygody 1 km te voet 

18u30 Na het avonturenpark 
vertrekken we naar het 

restaurant. 

Adventure Park Przygody  

19u00 Eenmaal aangekomen in 
Restauracja Halka, 

kunnen de reizigers 
genieten van halibut en 

meringue. Na het 
avondmaal zijn ze vrij. 

Mariusza Zaruskiego 5, 
34-500 Zakopane 

7,9 km 

Totaal aantal km met autocar: 120,6 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 3u 
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DAG 6 (11/09): ZAKOPANE – KRAKAU 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

07u00 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

Aries Hotel Spa  

08u00 Vertrek richting Krakau 
met de autocar. 

Aries Hotel Spa  

10u45 Aankomst hostel, de 
reizigers kunnen hun 
bagage plaatsen in de 
voorziene ruimte. Ze 

krijgen vrij om zich even 
op te frissen en of iets te 

drinken. Nadien 
vertrekken we te voet 
naar de 1e activiteit.  

City Express Hostel 
Krakau 

111 km 

12u00 We maken onder 
begeleiding een 

fietstocht door de oude 
stad, Kazimierz en de 

Getto. Er is tijd voorzien 
om te lunchen maar deze 
is niet inbegrepen in de 

prijs 

Grote markt, Krakau 3,4 km te voet 

16u00 Einde fietstocht, de 
reizigers zijn nu de rest 

van de dag vrij. 

Krakau  

Totaal aantal km met autocar: 111 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 2u45 

 

DAG 7 (12/09): KRAKAU 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

08u00 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

City Express Hostel 
Krakau 

 

09u00 We vertrekken na het 
ontbijt te voet naar het 

Oskar Schindler museum 

City Express Hostel 
Krakau 

 

10u00 Aankomst en start van 
het bezoek aan het Oskar 

Schindler museum. 

Lipowa 4, 30-702 
Kraków, Polen 

2,2 km te voet 

12u00 Einde van het bezoek aan 
het museum en vertrek 

te voet naar het 
restaurant. 

Lipowa 4, 30-702 
Kraków, Polen 

2,8 km te voet 
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13u00 We lunchen in het 
Malecon restaurant, 
waar we penne met 

chicken and spinach in a 
cream sauce aangeboden 

krijgen. 

plac Na Groblach 22, 31-
101 Kraków, Polen 

 

14u00 Na de lunch vertrekken 
we naar Zakrzówek te 

voet. 

plac Na Groblach 22, 31-
101 Kraków, Polen 

 

14u45 In Zakrzówek kunnen de 
reizigers relaxen. 

Zakrzówek 2,9 km te voet 

18u00 Na het ontspannen, 
vertrekken we terug naar 

het hotel. 

Zakrzówek  

19u00 Na aankomt in het hotel 
hebben de gasten een 

halfuur om zich te 
verfrissen. 

City Express Hostel 
Krakau 

4 km te voet 

19u30 We vertrekken 
gezamenlijk naar het 

restaurant. 

City Express Hostel 
Krakau 

 

20u00 Avondmaal in Morskie 
Oko, waar de gasten 
kunnen genieten van 
highlander’s potato 
pancake with beef 
goulash and sheep 
cheese + vanilla ice 

cream with hot raspberry 
mousse. Na het 

avondmaal zijn de 
reizigers vrij. 

Plac Szczepański 8  

31-011 Kraków 

1,5 km te voet 

Totaal aantal km met autocar: 0 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 0 minuten 

 

DAG 8 (13/09): KRAKAU 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

07u30 De reizigers worden 
verwacht voor het 

ontbijt. 

City Express Hostel 
Krakau 

 

08u15 Na het ontbijt vertrekken 
we met de autocar naar 

Auschwitz. 

City Express Hostel 
Krakau 

 

10u00 Aankomst in Auschwitz 1, 
eerst krijgen we een gids 

toegewezen daarna 
betreden we de site. 

Więźniów Oświęcimia 20, 
32-600 Oświęcim, Polen 

(Auschwitz 1) 

62,9 km 
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10u30 Hier krijgen we een 
begeleide rondleiding 

over de geschiedenis van 
de site. 

Więźniów Oświęcimia 20, 
32-600 Oświęcim, Polen 

(Auschwitz 1) 

 

13u00 Einde rondleiding 
Auschwitz 1, nu 

vertrekken we naar het 
2e gedeelte namelijk 

Birkenau met de autocar. 

Więźniów Oświęcimia 20, 
32-600 Oświęcim, Polen 

(Auschwitz 1) 

 

13u15 Bezoek aan de site van 
Birkenau met dezelfde 

gids van de vorige 
rondleiding. (gids gaat 

mee op de bus naar de 2e 
site) 

Auschwitz-Birkenau, 
Ofiar Faszyzmu 12, 32-
600 Brzezinka, Polen 

3,7 km 

14u15 Einde van het bezoek en 
vertrek naar de 

zoutmijnen. Tijdens de 
busrit kunnen de 

reizigers eventueel hun 
lunchpakket nuttigen die 

ze vrij konden halen.  

Auschwitz-Birkenau, 
Ofiar Faszyzmu 12, 32-
600 Brzezinka, Polen 

 

16u00 Aankomst Wieliczka 
zoutmijnen, eerst krijgen 
we een kleine introductie 
en een gids toegewezen. 

Wieliczka-zoutmijn, 
Daniłowicza 10, 32-020 

Wieliczka, Polen 

74,1 km 

16u15 Start begeleide 
rondleiding van de 

Minersroute. Dit is een 
interactieve route. 

Wieliczka-zoutmijn, 
Daniłowicza 10, 32-020 

Wieliczka, Polen 

 

19u00 Einde van het bezoek en 
terugkeer naar het 

hostel. 

Wieliczka-zoutmijn, 
Daniłowicza 10, 32-020 

Wieliczka, Polen 

 

19u45 Aankomst terug in het 
hostel, waar ze de rest 
van de dag vrij hebben. 

City Express Hostel 
Krakau 

13,4 km 

Totaal aantal km met autocar: 154,1 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 4u30  

 

DAG 9 (14/09): KRAKAU - BRUSSEL 

Tijd Activiteit Locatie Aantal km  

03u45 Verzamelen aan de 
autocar met de bagage 

van de reizigers en 
vertrek naar de 

luchthaven. 

City Express Hostel  
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04u30 Aankomst aan de 
luchthaven waar we 

afscheid nemen van de 
buschauffeur. We 

overlopen terug alle 
stappen van het 

vluchtproces. 

John Paul II Kraków-
Balice International 

Airport 

16,3 km 

6u30 Terugvlucht naar Brussel 
met Ryanair (FR6729) 

John Paul II Kraków-
Balice International 

Airport 

 

8u30 Aankomst in Brussel en 
tevens ook het einde van 

de prachtige reis. 

Brussel-Zuid Chaleroi  

Totaal aantal km met autocar: 16,3 km 

Totaal aantal minuten/uren op autocar: 45 minuten 
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RIJ- EN RUSTTIJDEN/ROUTE 

 

DAG 1: 06/09 

Rusttijd: 23u15 

Rijtijd: 00u45 

Amplitude: 00u45  

11u00 - 11u45 Żwirki i Wigury 1, Ocesi, Warsaw (Frédéric Chopin International Airport Warsaw) 
→ Widok 9 Warschau (Puro Hotel) 

19,4 
km 

 

 

DAG 2: 07/09 

Rusttijd: 18u15 

Rijtijd: 1u00 

Amplitude: 5u45 

09u00 - 
09u30 

Widok 9, Warsaw (Puro Hotel) → Ratuszowa 1/3 , Warsaw (Warschau Zoo) 6,1 
km 

14u15 – 
14u45 

Ratuszowa 1/3 , Warsaw (Warschau Zoo) → Zygmunt-zuil, plac Zamkowy, 00-001 
Warszawa (Sigismund’s Column) 

5 km 
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DAG 3: 08/09 

 

Rusttijd: 16u30 

Rijtijd: 6u45 

Amplitude: 7u30 

12u00 - 
14u30 

Widok 9 Warschau (Puro Hotel) → LOTOS Optima - Stacja paliw, 1 Maja 191, 25-
646 Kielce 

176 
km 

14u30 - 
15u15 

Pauze in het tankstation + persoon van Wodka tasting stapt op Rust 

15u15 - 
19u30 

LOTOS Optima - Stacja paliw, 1 Maja 191, 25-646 Kielce → Mariusza Zaruskiego 5, 
Zakopane 

238 
km 
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DAG 4: 09/09 

 

Rusttijd: 16u 

Rijtijd: 2u30 

Amplitude: 8u 

08u15 - 
09u00 

Mariusza Zaruskiego 5, Zakopane (Aries Hotel & Spa) → Gubałówka Mountain (Quad 
biking) 

9 km 

13u30 - 
14u30 

Gubałówka Mountain (Quad biking) → Tadeusza Kościuszki 94, 34-530 Bukowina 
Tatrzańska (restaurant Schronisko Bukowina) 

23,6 
km 

15u30 – 
16u15 

Tadeusza Kościuszki 94, 34-530 Bukowina Tatrzańska (restaurant Schronisko 
Bukowina) → Mariusza Zaruskiego 5, Zakopane (Aries Hotel & Spa) 

16,1 
km 
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DAG 5: 10/09 

Rusttijd: 12u30 

Rijtijd: 4u 

Amplitude: 18u30 

07u30 - 
09u00 

Mariusza Zaruskiego 5, Zakopane (Aries Hotel & Spa) → Pieniny mountains (Wild 
water rafting) 

51,8 
km 

13u00 - 
14u30 

Pieniny mountains (Wild water rafting) → Krupówki 28a, 34-500 Zakopane 
(Restauracje Krupowa Izba) 

52 km 

15u30 – 
16u00 

Krupówki 28a, 34-500 Zakopane (Restauracje Krupowa Izba) → Droga Zubka 4, 34-
500 Zakopane, Polen (Gubałówka Cable Railway) 

8,9 
km 

18u30 - 
19u00 

Na Gubałówkę 9/1, 34-500 Zakopane (Adventure Park) → Mariusza Zaruskiego 5, 34-
500 Zakopane (Restauracje Halka) 

7,9 
km 
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DAG 6: 11/09 

 

Rusttijd: 21u15 

Rijtijd: 2u45 

Amplitude: 2u45 

08u00 - 
10u45 

Mariusza Zaruskiego 5, Zakopane (Aries Hotel & Spa) → 13, świętego Łazarza, 31-530 
Kraków (City Express Hotel) 

110 
km 
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DAG 7: 12/09 

 

Rusttijd: 24 uur 

Rijtijd: 

Amplitude:  

 

Volledige dag te voet, dus rustdag voor de bus. 

 

DAG 8  

 

Rusttijd: 12u30 

Rijtijd: 4u15 

Amplitude: 11u30  

08u15 - 
10u00 

13, świętego Łazarza, 31-530 Kraków (City Express Hotel) → Więźniów Oświęcimia 
20, 32-600 Oświęcim, Polen (Auschwitz 1) 

62,9 
km 

13u00 -
13u15 

Więźniów Oświęcimia 20, 32-600 Oświęcim, Polen (Auschwitz 1) → Auschwitz-
Birkenau, Ofiar Faszyzmu 12, 32-600 Brzezinka, Polen 

3,7 
km 
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14u30 – 
16u00 

Auschwitz-Birkenau, Ofiar Faszyzmu 12, 32-600 Brzezinka, Polen → Wieliczka-
zoutmijn, Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka, Polen 

74,1 
km 

19u00 -
19u45 

Wieliczka-zoutmijn, Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka, Polen → 13, świętego Łazarza, 
31-530 Kraków (City Express Hotel) 

13,4 
km 
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DAG 9: 14/09 

 

Rusttijd: 23u15 

Rijtijd: 0u45 

Amplitude: 0u45 

03u45 – 
04u30 

13, świętego Łazarza, 31-530 Kraków (City Express Hotel) → Kapitana Mieczysława 
Medweckiego 1, 32-083 Balice, Polen  

16,3 
km 
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MOTIVATIE ACTIVITEITEN EN RESTAURANTS 

DAG 1 

 

Lunch in #Koszykowa47 
28 PLN (burger + pumpkin & tomato soup) 

Aangezien het de eerste dag is, hebben we gekozen 
voor een restaurant die niet ver gelegen is van het 
hotel. Ook hebben we gekozen voor een lichte 
lunch. 

Puro Hotel Dit hotel hebben we gekozen eerst en vooral voor de 
ligging. Het hotel ligt heel dicht bij het centrum en 
heeft ook heel moderne kamers. 

Electric scooter tour We hebben voor deze tour gekozen omdat dit een 
aangename, milieuvriendelijke en moderne manier 
is om de stad te ontdekken. 

Avondmaal in Steam Bar 
30 PLN (crispy wings and potato chips) 

Net als de lunch hebben we gekozen voor een snelle 
hap omdat het voor velen een vermoeiende dag is 
geweest. 

 

DAG 2 

 

Warschau zoo We hebben voor deze activiteit gekozen omdat het 
een leuke afwisseling is en tevens een trekpleister is 
van de stad. In de zoo geven we iedereen de kans 
om een vrije middaglunch te nemen. Dit doen we 
omdat we in de namiddag een culinaire tour zullen 
doen waar ook gegeten zal worden. 

Culinaire tour In deze tour bezoeken we 4 à 5 van de populairste 
restaurants in de stad. Deze tour vinden wij heel 
interessant omdat je de echte Poolse keuken leert 
kennen. Zo zullen we de typische pierogi (dumplings) 
proeven, de barscz (een borsjtsoep die gemaakt 
wordt met bieten, wortels, selderij en nog zo veel 
andere smakelijke ingrediënten) en nog zo veel meer 
Poolse topgerechten. Ook krijgen we de kans om 
kennis te maken met de nationale drankjes. Aan het 
eind van de tour krijgt iedereen ook een 
souvenirboekje mee met recepten, culturele & 
historische evenementen en suggesties waar je 
lekker kan eten. Dit vinden wij ook zeker een 
pluspunt dat iedereen na de reis ook eens de 
recepten thuis kan uitproberen. Om 18u is het einde 
van de tour in zicht. De groep kan hier zelf beslissen 
of ze nog in de bars willen blijven of ze willen 
terugkeren naar het hotel. 
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DAG 3 

 

Undercover City Game De taken zijn opgebouwd in verschillende 
moeilijkheidsgraden wat de reizigers de kans geeft 
om zelf te kiezen. Daarnaast leer je het oude 
gedeelte van Warschau kennen op een ongewone 
manier. Geweldige manier om de geschiedenis van 
de stad te leren en je denkvaardigheden toe te 
passen! 

Lunch in Bazyliszek Restaurant 
26 PLN + 13 PLN (snitzel + apple pie) 

Gelegen in het centrum van Warschau met een mooi 
zicht over het plein. Hier hebben we gekozen voor 
een standaard maaltijd bestaande uit een 
hoofdgerecht met een dessert. Omdat men weinig 
tijd heeft in het restaurant is het handig dat het een 
snelle hap is voor de lange busrit die er volgt. 

Wodka tasting op de bus Zie beschreven “Creatief element tijdens de busreis” 
Aries Hotel Spa Het hotel is op een minuut wandelen van de 

hoofdstraat en toch rustig. Er zijn veel restaurants en 
bars in de omgeving waardoor onze reizigers niet ver 
moeten stappen na een avondje uitgaan. De spa en 
het zwembad zijn weelderig en de perfecte plek om 
te ontspannen. Uitzonderlijk kan je buiten vertoeven 
in een bubbelbad. Het personeel is er zeer 
vriendelijk en behulpzaam. De cocktails aan de bar 
zijn van hoge kwaliteit. Het interieur is uniek 
ingericht en er is oog voor detail. De spa is voorzien 
van veel saunafaciliteiten. Vanuit sommige kamers is 
er zicht op het prachtige Tatra-gebergte. 

Avondmaal in restaurant Karczma u Fiakra 
37 PLN (spaghetti bolognese + chocolate cake) 

Doordat we een lange busrit voor de boeg hadden 
met weinige fysiek en er een Woktatasting 
gehouden werd, hebben we ervoor gekozen om een 
snack en dessert aan te bieden. 

 

DAG 4 

 

Quad biking Niets leuker dan Zakopane te leren kennen met 
quads! De begeleider leidt je naar de mooiste 
plekken uit het gebied. De reizigers kunnen kiezen 
uit een éénpersoons quad of een tweepersoons 
quad. De route van de reis loopt door de gebieden 
aan de Pools-Slowaakse grens, langs boswegen en 
bergpaden met prachtige uitzichten op het Tatra-
gebergte. Onvergetelijke ervaring gegarandeerd! 

Lunch in restaurant Schronisko Bukowina 
39 PLN (tortellini stuffed with sheep cheese and 
potato, onion and sage, in spinach sauce on white 
wine) 

Na de fysieke inspanning van de quad tour hebben 
we ervoor gekozen om een stevige maaltijd aan te 
bieden om terug op krachten te komen. Deze 
maaltijd is ook een streekproduct van Zakopane. 

Spa van het Aries Hotel De spa en het zwembad zijn de ideale plek om te 
ontspannen, tevens is er ook een bubbelbad buiten 
gelegen waar je kan genieten van de buitenlucht. Er 
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is ook een mogelijkheid om gebruik te maken van de 
fitness. 

Avondmaal in TUNEL Restauracja Zakopane Pizzeria 
Burgery 
34 PLN + 15 PLN (Chicken fillet in herbs, with rice, 
grilled zucchini in lemon cream sauce + White 
chocolate parfait with blueberry sauce and caramel 
brush) 

Na het genieten in het hotel hebben we ervoor 
gekozen om een lekkere maaltijd te nuttigen in het 
centrum van Zakopane. 

 

DAG 5 

 

Wild Water rafting Hier hebben we gekozen voor een niet alledaagse 
activiteit op de Dunajec rivier. Doordat onze 
doelgroep gericht is op jongeren, hebben we 
gekozen om avontuurlijke uitstappen te voorzien 
voor hen. Deze tocht door de natuur is een unieke 
kans om de mooiste streek van Polen te ontdekken. 

Lunch in Restauracja Krupowa Izba 
Keuze verschillende dumplings van 25 PLN 

We hebben gekozen om op dag 5 een uniek gerecht 
aan te bieden, die tevens ook voor elk wat wils is. Er 
is een mogelijkheid om zowel een hartige als zoete 
dumplings te proeven. 

Gubalowka cable Railway Deze kabellift is een unieke manier om te genieten 
van het uitzicht op het Tatragebergte. Het is een 
toffe ervaring om op een snelle manier naar het 
hooggebergte gebracht te worden. 

Adventure Park Przygody Naast de Wild Water rafting bieden we nog een 2e 
doe activiteit aan namelijk een avonturen park. In 
het park zijn verschillende mogelijkheden, de 
voornaamste activiteit die we aanbieden is het 
hoogte parcour. 

Avondmaal Restauracja Halka 
72 PLN + 21 PLN (halibut + meringue) 

Na de avontuurlijke dag hebben we gekozen voor 
een culinaire maaltijd.  

 

DAG 6 

 

Fietstocht door oude stad, Kazimierz en Getto Deze fietstocht is een aangename en duurzame 
manier om de stad te verkennen. Tijdens de tocht 
ontdek je op een rustig tempo de sfeer van de 
binnenstad en kom je leuke feitjes te weten over 
Krakau. 

City Express hostel Krakau De keuze voor het City Express hostel heeft vooral te 
maken met de centrale ligging in de stad, het ligt op 
quasi wandelafstand van alle belangrijke punten in 
de stad. Ondanks de centrale ligging is het er toch 
zeer rustig en kan men altijd ontspannen in de 
moderne kamers. 
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DAG 7 

 

Oskar Schindler museum We hebben gekozen voor dit museum omdat het 
een must is om het te bezoeken als men in Krakau is. 
Het is een interactief en leerrijk museum die de 
oorlogsgeschiedenis van Krakau tijdens de 2e 
Wereldoorlog perfect weergeeft. De persoon Oskar 
Schindler heeft ook veel gedaan voor de bevolking, 
dit kan je ook terug zien in de film Schindler’s List. 

Lunch in Malecon 
35 PLN (penne with chicken and spinach in a cream 
sauce) 

Gelegen aan de Wisla rivier, kan men genieten van 
een lekkere maaltijd terwijl je een prachtig uitzicht 
hebt. De studenten krijgen zo een andere kijk op de 
stad. 

Zakrzówek Op deze plaats hebben de studenten de kans om te 
ontspannen aan een meer. Op deze plaats kunnen ze 
zwemmen, clif duiken, …  

Avondmaal in Morskie Oko 
31 PLN + 17 PLN (highlander’s potato pancake with 
beef goulash and sheep cheese + vanilla ice cream 
with hot raspberry mousse) 

In dit restaurant hebben we gekozen voor een 
speciale maaltijd uit de streek.  

 

DAG 8 

 

Auschwitz-Birkenau Wanneer men Zuid-Polen bezoekt, is het bijna 
ondenkbaar dat je niet naar Auschwitz gaat. Het 
complex dat bestaat uit 2 delen namelijk Auschwitz 1 
en Auschwitz 2 (Birkenau) geeft de gruweldaden 
weer die de Duitsers hebben aangericht aan de 
voornamelijk Joodse bevolking tijdens de 2e 
Wereldoorlog.  

Wieliczka zoutmijnen We hebben gekozen voor deze unieke site niet ver 
van Krakau omdat het een uitzonderlijke 
ondergrondse creatie is. Tijdens het bezoek krijgen 
de studenten een beeld van hoe men vroeger het 
zout ontgon en hoe men leefde onder de grond. Het 
hoogtepunt van het bezoek is de St Kinga’s Chapel, 
een ondergrondse zaal waar men een kapel uit 
zoutsculpturen hebben gemaakt.  
Voor de studenten hebben we de Mijn route 
gekozen, tijdens deze route ontdekt men op een 
interactieve manier het leven van een mijnwerker. 
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MOTIVATIE AUTOCAR 

MOTIVATIE 

Voor onze reis hebben wij ervoor gekozen om te werken met een Pools autocarbedrijf. Zo komen er geen extra 
kosten bij om de Belgische autocar eerst in Polen te krijgen. De autocarchauffeur heeft dan ook ervaring met 
de Poolse wegen.  

Bij een busreis betaal je vaak veel minder geld dan bij een autoreis doordat je geen onderhoudskosten, benzine 
en extra kosten die erbij komen kijken. Je kunt zorgeloos aan je reis beginnen. Aangezien wij een rondreis 
maken, komt het voordeliger uit om dit met een bus te doen i.p.v. met gehuurde auto’s of een ander soort 
vervoer.  

Eén van onze motivaties voor deze reis is ontspanning na een lang en vermoeiend schooljaar. Daarom is het 
ook van belang dat de studenten de volledige reis op hun gemak zijn. Tijdens de verplaatsingen in Polen 
kunnen de studenten genieten van het mooie landschappen, zich amuseren met hun vrienden of gewoon even 
slapen.  

Een busreis geeft je ook de kans nieuwe mensen te leren kennen. De personen achter, voor of naast je hebben 
een andere persoonlijkheid en dus een volledig verschillend levensverhaal.  

Door het gezamenlijk reizen kun je altijd terecht bij de reisleider of chauffeur voor vragen i.v.m. 
bezienswaardigheden die je onderweg tegenkomt of andere informatie relevant voor de reis. 

Uren in de auto of vliegtuig zitten is ook niet altijd comfortabel. Het voordeel van een autocar is dat het op 
verschillende manieren ingericht kan worden, afhankelijk van de soort reis. De autocar zal comfortabel 
ingericht zijn zodat de studenten kunnen ontspannen tijdens de rit. Onderweg kunnen de studenten ook even 
hun benen strekken terwijl de chauffeur een rij pauze inlast. 

AUTOCAR PLATTEGROND 

Wij hebben ervoor gekozen om te werken met 8 maal tweezitters, 3 maal 
vierzitters en 1 u-vormige zitplaats. Dit geeft de kans om reizigers die in kleine 
of grote groep reizen samen te laten zitten. Daarnaast bevindt zich ook een 
aanrecht in de autocar zodat de vodka expert gebruik kan maken van de 
nodige faciliteiten voor zijn workshop. Onder het aanrecht bevindt zich het 
toilet die toegankelijk is via de trap naar beneden. Deze configuratie van de 
autocar is een extra kost van 300 euro die zal moeten betaald worden. 
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PLAATSTOEWIJZING 

Voor deze reis hebben wij ervoor gekozen om de reizigers zelf de keuze te geven waar ze willen zitten. De 
mensen die rust wensen tijdens de ritten hebben de mogelijkheid om vooraan plaats te nemen in het gedeelte 
waar de tweezitters zich bevinden. De mensen die graag willen praten met anderen kunnen dit doen in het 
gedeelte waar de vierzitters en de U-zit zich bevinden. 

CREATIEF ELEMENT TIJDENS DE BUSREIS 

Tijdens de eerste busrit van het vliegveld naar het hotel in Warschau wordt een murder mystery ingeleid bij de 
reizigers. Onze organisatie heeft zelf een moordverhaal geschreven in vorm van een dossier om de reizigers te 
entertainen op de momenten dat ze in de bus zitten. Aan de hand van dossiers, foto’s, videotapes, 
spraakberichten en bewijsstukken in vorm van materiaal kunnen de reizigers de moordenaar vinden die enkele 
jaren geleden niet ontmaskerd kon worden door de politie. We hebben ervoor gezorgd dat de 
moeilijkheidsgraad wat hoger ligt zodat het genoeg tijd in beslag neemt om de moordenaar te vinden 
gedurende de volledige reis. Om het spel competitief te houden, wint het duo dat de moordenaar als eerste 
vindt, natuurlijk een prijs die aan het einde van de reis wordt uitgereikt. De prijs is nl. de helft van het geld dat 
we verzameld hebben van de verkochte “unsolved murder case” dossiers. Hoe meer deelnemers, hoe groter de 
prijzenpot dus! Gedurende de reis krijgen de reizigers tips of meer info in de vorm van een bewijsstuk dat zou 
kunnen helpen bij de moordzaak. Zo’n bewijsstuk kan een stuk stof zijn van een kledingstuk met een 
naamkaartje aan, een foto van het moordwapen, ... Voor de echte speurders onder hen zitten hints verstopt op 
de plaatsen die bezocht worden. Het moordwapen zou bijvoorbeeld decoratie kunnen zijn aan de muur van 
een restaurant waar we zullen eten of een bewijsstuk zou verstopt kunnen zijn in de hotelkamers van de 
reizigers…  maar meer tips zullen we niet geven! We raden de reizigers aan een duo te vormen met iemand 
buiten de vriendengroep om elkaar beter te leren kennen. Dit spel is natuurlijk vrijblijvend. Voor één dossier 
per duo wordt een extra kost aangerekend van 5 euro. Inschrijven kan tot na de uitleg hierover van de 
reisleider, achteraf wordt dan afgerekend. Ook de dossiers worden dan na de uitleg uitgedeeld aan de 
geïnteresseerden. 

Een busrit is niet voor iedereen even leuk. Daarom leek het ons een super idee om de reizigers bezig te houden 
met een mysterie te ontrafelen, nl. een fictieve “unsolved murder case”. Aangezien hints gevonden kunnen 
worden tijdens de activiteiten van de reis, zullen de reizigers nog gemotiveerder zijn. Dit lijkt ons ook dé manier 
om de groepssfeer te verbeteren wanneer duo’s worden gevormd bestaande uit 2 studenten die elkaar nog 
niet kennen. 

 

Tijdens de rit van Zakopane naar Warschau op dag 3 wordt een wodka tasting voorzien. Een Wodka-export 
komt meer uitleg geven over de geschiedenis, de cultuur en gewoonten van het wodka drinken in Polen. Zo zijn 
er 7 verschillende wodka’s die de reizigers kunnen proeven. Natuurlijk kiest elke persoon zelf hoeveel hij/zij er 
wilt proeven. Naast wodka serveert de expert ook typische Poolse hapjes. De expert uit Zakopane wordt via 
een taxi, die wij geregeld hebben, afgezet aan het tankstation waar de autocar een rustpauze houdt. Vanaf hier 
stapt hij op rond 15u30. Voor de reizigers die geen voorstander zijn van alcohol of wodka, hebben we een 
alternatief voorzien, nl. alcoholvrije wodka of frisdrank. Natuurlijk wordt er ook water voorzien voor iedereen. 
We hebben gekozen voor een wodka tasting als tweede autocar activiteit om wat variatie te hebben. Deze 
soort tasting lijkt ons ook geschikt voor onze doelgroep aangezien wodka populair is bij de leeftijdscategorie.  
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REISLEIDER 

MOTIVATIE 

Voor deze reis hebben we gekozen voor een reisleider, omdat het ons interessant leek dat dat de persoon in 
kwestie meer weet over de bestemming. Het is dus zeer handig als het aanspreekpunt van de reis kan 
antwoorden op de vragen die de groep heeft over bijvoorbeeld het landschap onderweg, achtergrond van de 
verschillende excursies die we aandoen, … 

Ook is het voor ons belangrijk dat de reis in goede banen en vlot zal verlopen ter plaatse. Dit kan doordat er 
een reisleider zal zijn die alles regelt gaande van inchecken bij accommodaties tot het geven van advies van 
leuke plekjes om te feesten. 

 

PROFIEL 

We zoeken een reisleider die jong van geest is en die de wensen en noden van onze doelgroep begrijpt. Hij of 
zij moet de groep kunnen aanvoelen en het aanspreekpunt zijn voor iedereen. De reisleider moet als het ware 
een van hen zijn, hij of zij moet een onderdeel zijn van de groep en dus makkelijk te benaderen zijn voor 
iedereen. 

Ook is het de bedoeling dat het programma goed gevolgd zal worden tijdens de reis. Dus iemand die tijdsbesef 
heeft en de touwtjes goed in handen heeft. 

 

TAKENPAKKET 

- Aanspreekpunt zijn gedurende reis 
- Vragen beantwoorden in verband met de reis (bijvoorbeeld vragen over de reisroute, landschap, 

bezienswaardigheden, leuke plekjes voor in de vrije tijd,…) 
- In staat zijn om te gidsen bij bijvoorbeeld een wandeling of uitleg te geven tijdens een bezoek (indien 

er geen gids is voorzien) 
- In goede banen leiden van excursies, andere activiteiten, transfers en restaurantbezoeken 
- In- en uitchecken van de groep bij hun accommodatie 
- Bijhouden en afhandelen van administratieve zaken 
- Zo nodig handelend optreden bij problemen van reizigers (bijvoorbeeld bij klachten over de 

accommodatie of vermissing van persoonlijke eigendommen) 
- Bieden van hulp en ondersteuning in geval van ongevallen of accidenten  
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VLUCHTEN 

 

HEENVLUCHT 

Voor de heenvlucht reizen we vanaf Brussel richting Warschau Frédéric Chopin Airport. Het vliegtuig stijgt op 
om 07u40 en landt om 09u40. Er wordt gevlogen met LOT Polisch Airlines. Eén stuk bagage van 23 kilogram is 
inbegrepen in de prijs. Maar aangezien het maximum bij de terugvlucht 20 kilogram is, zal hier rekening mee 
moeten gehouden worden.  

TERUGVLUCHT 

Voor de terugvlucht reizen we vanaf John Paul II Krakòw-Balice International Airport richting Brussel-Zuid 
Charleroi. Het vliegtuig stijgt op om 06u30 en landt om 08u30 en er wordt gevlogen met Ryanair. Eén stuk 
bagage van 20 kilogram is inbegrepen in de prijs.  

 

VLUCHTGEGEVENS 

 

LO232 6 september Brussel - Warschau 7u40 -> 9u40 
FR6729 14 september Krakau - Charleroi 6u30 ->8u30 
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PRIJSBEREKENING 

 

PRIJSBEREKENINGSBLAD  

 
 
Datum prijsberekening  24/03/2021  datum reis  6 – 14/09/2021 koersbox 1 PLN = €0,22 
 
 
Bestemming :  Polen 
Klant : 
 
       20   
       pax 
Transportmiddel 
 
Autocar 330/dag + €0,90/km    €58,80   
(€330 + (939,8 * 0,90)= 1175,82/20) 
Configuratie autocar      €15  (€300/20) 
 
Heenvlucht       €147,48 (Zie offerte)  
Terugvlucht      €254,06 (Zie offerte)  
 
Taxi gids tasting vodka op bus   €4,37  (396,57 * 0,22 = 87,25/20) 
 
Logement 
Puro Hotel      €204,60 (465 PLN * 0,22 * 2n) 
Aries hotel Spa     €283,80 (430 PLN * 0,22 * 3n) 
City Express Hotel     €60  (€20 * 3n) 
 
 
Maaltijden 
Lunch dag 1:      €6,16  (28 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 1:      €6,60  (30 PLN * 0,22) 
Lunch dag 3:      €8,58  ((26 PLN+13 PLN) * 0,22) 
Avondmaal dag 3:     €8,14  (37 PLN * 0,22) 
Lunch dag 4:      €8,58  (39 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 4:     €10,78  ((34 PLN+15 PLN) * 0,22) 
Lunch dag 5:       €5,5  (25 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 5:      €20,46  ((72 PLN+21 PLN) * 0,22) 
Lunch dag 7:      €7,7  (35 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 7:     €10,56  ((31 PLN+17 PLN) * 0,22) 
 
 
Excursies 
Electric Scooter tour      €25  (Zie offerte)   
Zoo Warschau (CH & RL vrij)   €4,4  (20 PLN * 0,22)  
Culinaire Tour (RL vrij)    €35  (Zie offerte) 
Undercover City Game (CH & RL vrij)  €8,8  (40 PLN * 0,22)  
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Private vodka tasting op busrit    €32,34  (Zie offerte) 
Quad biking      €51,15  
(650 PLN/20 pers = 32,5 PLN + 200 PLN = 232,5 PLN * 0,22) 
Water rafting       €98 
Gubalowka Cable Railway    €5,06  (23 PLN * 0,22) 
Adventure Park Pryzgody    €7,7  (35 PLN * 0,22) 
Fietstocht      €20,75  (€415/20) 
Oskar Schindler museum    €4,84  (22 PLN * 0,22) 
Zakrzówek       Gratis 
Auschwitz       €6,49  (590 PLN/20 = 29,5 *0,22) 
Wielizcka Zoutmijnen     €18,48  (84 PLN * 0,22) 
   
Kosten chauffeur     €59,16  (€1183,12/20)  
    
Kosten begeleider     €70,90  (€1417,93/20) 
 
Vergoeding begeleider     €56,25  ((125*9) / 20)   
 
Totaal netto      €1625,49 
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Totaal netto      €1625,49 
 
 
Winst (10%)      €180,61 
Gedeeld door 90*10     
 
X0       €1806,10 
 
 
Btw op x 3,78%     €68,27 
 
 
X1       €1874,37 
 
 
 
Garantiefonds reizen (0,15%)   €2,82 
op x2  
 
 
x3       €1877,19 
 
 
Verkoopsprijs     €1899 
Voorschot (30%)     €569,70 
 
 
 
 

KOST    CHAUFFEUR     REISLEIDER 

 
    20      20  
 
Heenvlucht   €147,48     €147,48      
Terugvlucht   €254,06       €254,06   
 
Hotel        
Puro Hotel    €176          €176   
(400 PLN*2n*0,22)  
Aries Hotel Spa    €349,80          €349,80      
(530 PLN*3n*0,22) 
City Express Hotel  €27,72          €27,72      
(42 PLN*3n*0,22)          
 
Maaltijden 
Lunch dag 1:   €6,16      €6,16 
(28 PLN * 0,22)   
Avondmaal dag 1:  €6,60      €6,60   
(30 PLN * 0,22) 
Lunch dag 3:    €8,58      €8,58 
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((26 PLN+13 PLN) * 0,22) 
Avondmaal dag 3:   €8,14      €8,14 
(37 PLN * 0,22) 
Lunch dag 4:   €8,58      €8,58 
(39 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 4:  €10,78      €10,78 
((34 PLN+15 PLN) * 0,22) 
Lunch dag 5:    €5,5      €5,5  
(25 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 5:   €20,46      €20,46 
((72 PLN+21 PLN) * 0,22) 
Lunch dag 7:   €7,7      €7,7 
(35 PLN * 0,22) 
Avondmaal dag 7:   €10,56      €10,56 
((31 PLN+17 PLN) * 0,22)  
Vrije maaltijden  €100      €100 
lunch dag 2, lunch dag 6, avondmaal dag 6, lunch dag 8, avondmaal dag 8 
(5 * €20) 
 
Excursies 
Electric Scooter Tour  Gaat niet mee     €25   
Zoo Warschau   /      /   
Culinaire tour   €35      / 
Undercover City Game /      / 
Vodka tasting op busrit  Doet niet mee     €32,34   
Quad biking   Gaat niet mee     €51,15 
Water rafting   Gaat niet mee     €98 
Gubalowka Cable Railway Gaat niet mee     €5,06 
Adventure Park Pryzgody Gaat niet mee     €7,7 
Fietstocht   Gaat niet mee     €20,75 
Oskar Schindler museum Gaat niet mee     €4,84 
Zakrzówek   Gratis      Gratis 
Auschwitz   Gaat niet mee     €6,49 
Wielizcka zoutmijnen  Gaat niet mee     €18,48 
 
 
    €1183,12     €1417,93 
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MARKETINGPLAN 

 

MARKTSEGMENTATIE  

 

Marktsegmentatie en klanten of doelgroep: 

• Onze doelgroep is bij voorkeur studenten (wat niet wil zeggen dat andere mensen die niet meer 
studeren van deze leeftijdsklasse niet kunnen deelnemen). 

• Demografisch: De studenten waar we ons op richten wonen verspreid in Vlaanderen. Het gaat om de 
leeftijden tussen de 18-25 jaar. Burgerlijke staat maakt niet echt uit, de reis is geschikt voor koppels of 
alleenstaanden.  

• De studenten moeten open staan voor een nieuwe ervaring aangezien deze reis gericht is op unieke 
belevingen. Zo hebben we gekozen voor ietwat speciale accommodaties en activiteiten. 

• Psychologisch: we zoeken mensen die houden van reizen en toch wel enige interesse hebben in onze 
bestemming. 

• Geografisch: onze reis is gericht op Belgische jongeren die Nederlandstalig zijn. Kennis van de Engelse 
taal is niet verplicht, maar is handig voor de bezoeken ter plaatse met Engelse gids. 

Kenmerken doelgroep 

We richten ons vooral op studenten die een last-minute reis nodig hebben voordat het nieuwe schooljaar 
begint. Het is dus belangrijk dat de student een onvergetelijke tijd beleven. Ook de datum speelt een grote rol 
aangezien hogeschool en universiteit op verschillende data terug met school beginnen. Onze organisatie heeft 
er dan ook voor gezorgd dat de datum juist valt voor de 2 soorten studenten. 

• Grote belangstelling in sociale media = goed voor reclame 

• Beleving en emotie 

• Actieve activiteiten 

• Makkelijk beïnvloedbaar door vrienden/familie/influencers/… (customer journey) 

Potentieel doelgroep 

Ons marktsegment heeft veel potentieel. Er zijn niet veel toeristische bedrijven, die specifiek mikken op 
rondreizen voor studenten. Door het weinige aanbod staan we sterk op de markt. De bedoeling is om ons 
bedrijf de marktleider te maken op het vlak van rondreizen voor studenten. Onze doelgroep is ook zeer flexibel 
en wil altijd wel verrast worden, dit is perfect voor onze soort reis. 

Buyer Persona 

Personals 

Name : Kyra Penninck 

Age : 21 
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Gender : Female 

Relationship status : In a relationship 

Number of children : 0 

Level of education : 3de jaars toerisme -en recreatiemanagement 

Wensen & noden  

Onze doelgroep is in de eerste plaats op zoek naar ontspanning en afwisseling net voor het nieuwe 
academiejaar begint. Ze zoeken naar uitdagende activiteiten en andere bestemmingen dan de mainstream 
reiziger.  

Daarom hebben we voor Polen gekozen een niet alledaagse bestemming met heel wat verschillende 
mogelijkheden gaande van rustige tot eerder avontuurlijke activiteiten. 

 

KLANTENWAARDE OF MEERWAARDE VAN HET PRODUCT 

 

• Onze doelgroep heeft behoefte aan ontspanning en afwisseling. Na een lang academiejaar hebben ze 
nood aan iets anders 

• Door een niet alledaagse bestemming te kiezen, differentiëren we ons van andere aanbieders.  Door 
een goeie mix van activiteiten, vrijheid en rust zullen we onze doelgroep overtuigen. 

 

POSITIONERING 

Polandventure differentieert zich van andere reisbureaus door verrassende, verfrissende nieuwe reizen aan te 
bieden. We differentiëren ons ook door verrassende bestemmingen te kiezen. Niet de casual bestemmingen 
zoals Frankrijk, Italië of Spanje maar echt iets out of the box. Hierbij hebben we gekozen voor Polen, een zeer 
onderschat land met prachtige steden en een sterke diversiteit aan natuur. Eveneens een mooie maar 
verschroeiende historie. Door steeds unieke reizen aan te bieden zullen de klanten steevast blijven komen en 
interesse tonen. 

Door een sterke motivatie en veel doorzetting zullen we ons te positioneren als één van de aanbieders van dit 
soort reizen. Het grote doelpubliek zullen we aanspreken via onze website en Facebook. Studenten gebruiken 
deze platforms heel vaak, dus dit is de ideale manier om de klanten aan te spreken. 
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BRAND KEY 

Het Brand Key model is een model om de positionering van je bedrijf goed in kaart te brengen. Het model 
bestaat eigenlijk uit 8 verschillende stappen. 

Stap 1: Concurrentie 

De grootste concurrenten zijn de autocarbedrijven/reisbureaus uit de regio die hetzelfde aanbod aanbieden 
aan hun klanten. Bedrijven die eveneens zich differentiëren aan de hand van de bestemmingen. 

Stap 2: Doelgroep 

Onze doelgroep zijn studenten die nog een mooie rondreis willen maken voor de start van het academiejaar.  

Stap 3: Consumer Insights 

Studenten die een onvergetelijk reis willen maken, en hier wat extra willen voor betalen. 

Stap 4: Voordelen 

Door ons te differentiëren van andere reisbureaus door onze bestemming, creëren we een voordeel tegenover 
de standaard reisbureaus. 

Stap 5: Waarden en persoonlijkheden 

Polandventure staat voor kwalitatieve, unieke rondreizen, geschikt voor studenten. 

Stap 6: Geloofwaardigheid 

Wij vertrouwen onze klanten erop dat ons merk de beste keus is aan de hand van onze expertise van de 
bestemming. 

Stap 7: Onderscheidende kracht 

Vakkennis en passie is wat ons onderscheidt van de andere aanbieders. 

Stap 8: Merkessentie 
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Een unieke, leerrijke rondreis aanbieden aan studenten die de wereld willen ontdekken.

 

 

MARKETINGMIX 

 

Product 

Wij hebben gekozen voor een unieke rondreis in Polen, gefocust op de noden en wensen van studenten. Het is 
een duurzaam, niet-tastbaar product en een consumentenproduct. Wij geven u de garantie op een geslaagde, 
unieke rondreis. Op onze website staat ook de volledige rondreis uitgestippeld met alle bijkomende informatie. 

 

Plaats of distributie 

Ons product zal zowel online en offline aangeboden worden. Ten eerste aan de hand van een brochure (offline) 
en ten tweede via onze website (online) en onze Facebookpagina. We doen aan directe verkoop. Dit wil zeggen 
een direct distributiekanaal onmiddellijk van producent naar consument (D2C-DTC).  We maken gebruik van 
een exclusieve distributie: het product is enkel verkrijgbaar bij ons, dit zorgt voor een hogere expertise en zo 
staan we dichter bij de klant om onze expertise over te brengen.  Zo zijn we ook minder afhankelijk van de 
‘middle man’. Zo creëren we ook hogere winstmarges zonder alle tussen handelaars. Maar het belangrijkste is 
consumer insights en data rechtstreeks van de klant. Hierbij maken we gebruik van een single channel (online 
website).  

Prijs 

Aangezien onze doelgroep studenten zijn is onze prijs een belangrijk aspect. We zorgen voor een good-value 
pricing, de klant krijgt een correcte en aanvaardbare kwaliteit tegen een correcte prijs.  

Promotie 

We hebben ervoor gekozen om ons product te promoten via verschillende kanalen. Je kan ons andere vinden 
op Facebook op onze eigen pagina. Voor alle info kan u ook terecht op onze website, hier staan alle belangrijke 
zaken op die u hoeft te weten. We maken dus gebruik van Owned Media, dit is media waar je zelf controle over 
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hebt, bv: website en Facebook. Als strategie gebruiken we de push-strategie. Het is door producent gestuurd 
en product gedreven. We doen aan public relations aan de hand van onze Facebookpagina en website. 
Hiermee creëren we een positief imago en kunnen we de perceptie van de potentiële klanten beïnvloeden. 
Direct marketing is een must, zeer doelgericht, gesegmenteerde en gefragmenteerde marktcommunicatie. Dit 
doen we voor het opbouwen, ontwikkelen en behouden van een duurzame klantrelatie = online marketing via 
sociale media en website. Hierdoor kunnen we ook aan virale marketing doen. We posten video’s op Facebook 
en mensen delen die met vrienden of kennissen zo wordt onze boodschap sneller verspreidt.  

 

People 

People is zeer belangrijk voor ons. Daarom zorgen we ook voor een goede relatie producent-consument. Door 
een kort distributiemodel staan we ook zeer dicht bij de klant wat de relatie bevorderd. Zo weten we 
firsthanded wat de noden en wensen zijn van de klanten. Op die manier kunnen we ook goed onze expertise 
uitspelen om de klanten warm te maken of te overtuigen van ons product.  

 

Proces 

De customer journey spelen we goed uit aan de hand van sociale media. Onze doelgroep is zeer beïnvloedbaar 
door vrienden, familie, kennissen, etc.. . Onze video’s worden op deze manier verspreid en tot aan de 
potentiële klant gebracht. Onze tools worden de website, sociale media en brochure. Zowel offline als online 
dus om een zo groot mogelijke customer range te bereiken. Om het succes te garanderen moet onze rondreis 
een uniek gevoel geven en klantentevredenheid om nog eens met ons een reis te maken. 
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BIJLAGEN: OFFERTES 

VLUCHT BRUSSEL – WARSCHAU 

 

PURO HOTEL 
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LUNCH 

 

Bron: https://www.koszykowa47.pl/ 

ELECTRIC SCOOTER TOUR 

https://www.koszykowa47.pl/
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AVONDMAAL 

 

Bron: https://steambar.pl/en/ 

WARSCHAU ZOO 

https://steambar.pl/en/
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Group tickets: for every 10 persons entitled to the discount, 1 guardian enters without charge. 
Tickets can be used within 30 days from the date of purchase (except for free tickets and annual passes). 

Bron: https://zoo.waw.pl/ 

CULINAIRE TOUR 

https://zoo.waw.pl/
https://zoo.waw.pl/files/1446828333/cennik3_1.jpg
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 56 

UNDERCOVER CITY GAME 

 

LUNCH 
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Bron: https://bazyliszek.waw.pl/en/   

https://bazyliszek.waw.pl/en/
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ARIES HOTEL SPA 

 

 

WODKA TASTING TOUR + TAXI  

 

Bron: https://rosotravel.com/tour/poland-tours/zakopane-private-vodka-tasting-tour/ 

https://rosotravel.com/tour/poland-tours/zakopane-private-vodka-tasting-tour/
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AVONDMAAL 

 

Bron: http://www.ufiakra.pl/en 

QUAD BIKING 

 

Bron: https://www.quady-zakopane.pl/ Bron: https://www.quady-zakopane.pl/ 

LUNCH 

http://www.ufiakra.pl/en
https://www.quady-zakopane.pl/
https://www.quady-zakopane.pl/
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Bron: https://schroniskosmakow.pl/restauracja 

AVONDMAAL 

https://schroniskosmakow.pl/restauracja
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Bron: http://restauracjatunel.pl/en/  

WILD WATER RAFTING 
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Bron: https://www.zakopane-tours.eu/rafting-dunajec 

LUNCH 

 

https://www.zakopane-tours.eu/rafting-dunajec
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Bron: https://krupowaizba.pl/ 

GUBALOWKA CABLE RAILWAY 

 

Bron: https://www.pkl.pl/gubalowka/kolej-linowo-terenowa-gubalowka-kopia.html 

ADVENTURE PARK PRZYGODY 

https://krupowaizba.pl/
https://www.pkl.pl/gubalowka/kolej-linowo-terenowa-gubalowka-kopia.html
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Bron: https://www.park-przygody-gubalowka.pl/en/price-list/ 

AVONDMAAL 

 

https://www.park-przygody-gubalowka.pl/en/price-list/
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Bron: http://www.halkazakopane.com/  

CITY EXPRESS HOTEL KRAKAU 

 

FIETSTOCH DOOR OUDE STAD, KAZIMIERZ & GETTO 



 67 

 

Bron: https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-fietstocht-door-de-oude-stad-kazimierz-en-de-getto-
t127775/  

OSKAR SCHINDLER MUSEUM 

 

Bron: https://muzeumkrakowa.pl/en/branches/oskar-schindlers-enamel-factory 

LUNCH 

https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-fietstocht-door-de-oude-stad-kazimierz-en-de-getto-t127775/
https://www.getyourguide.nl/krakau-l40/krakau-fietstocht-door-de-oude-stad-kazimierz-en-de-getto-t127775/
https://muzeumkrakowa.pl/en/branches/oskar-schindlers-enamel-factory
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Bron: http://en.malecon.pl/ 

AVONDMAAL 
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Bron: http://www.morskieoko.krakow.pl/home-en/ 
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AUSCHWITZ 

 

WIELICZKA ZOUTMIJNEN 
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TERUGVLUCHT KRAKAU – BRUSSEL 
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