
Reis 4 mavo
Krakau, Polen

28 maart – 1 april



Accommodatie
• Hotel Ibis Styles Kraków 

Centrum

• Mogilska 53, 31-545 Kraków, 
Polen•+48 12 323 97 00

• Tweepersoonskamers



Ole Ypma
Hester Sluimer

Linda Vermeulen
lvermeulen@lentiz.nl

10 meisjes, 21 jongens

Begeleiding



(Niet)Paklijst
• Niet meenemen:

• Het hotel zorgt voor linnengoed en handdoeken. Dit hoeft dus niet mee in de bagage.

• • Geen elektronische apparatuur op je telefoon na. Kan alleen maar kwijt raken / stuk gaan. We zullen 
weinig in het hotel zijn

• • Dure sieraden en horloges

• • Boxen en andere muziek versterkende apparatuur

• • Overbodig maar we zetten het er toch in: alcohol / drugs

• • Roken, vape en waterpijp is tijdens de reis niet toegestaan

• • Energiedrankjes

• • Zakmes en (water)pistolen



Paklijst

• Wel meenemen:

• Losgeld voor een drankje of  souvenir

• • Oplader telefoon

• • Voldoende kleding (gepaste kleding voor bezoek aan Auschwitz)

• • Eigen medicatie / reservelenzen (school mag geen paracetamol o.i.d. verstrekken)

• • Geldig paspoort / ID

• • Verzekeringspasje of  notitie van die gegevens

• • Toilettas met spullen

• • Oortjes



De koffer 

• Of  beter: het koffertje:

• Handbagage, géén ruimbagage: afmeting bagage: 40 x 25 x 20cm



Vloeistoffen

• Verpakkingen van max. 100ml elk

• Samen in een hersluitbaar, transparant zakje van maximaal 1 liter

• Eén zakje per persoon

• Vloeistoffen gekocht na security mits verzegeld en met geldig 
aankoopbewijs

• (Kleine vijl, schaar, pincet, max. 6 cm)



Afspraken

Betrokken en gepaste deelname aan alle activiteiten

Rekening houden met andere gasten in het hotel

Jongens en meisjes slapen in aparte kamers

Je bent op tijd en onderneemt niets alleen

Geen alcohol, drugs en rookwaren (tassencontrole), ook als hier thuis andere afspraken over 
gemaakt zijn

Aanwijzingen van reisleiding, buschauffeurs, gidsen, hotelpersoneel opvolgen

Mocht er iets misgaan, dan nemen wij altijd contact op met ouders/verzorgers

Veel plezier maken!



Vervolg afspraken

• Zakgeld: voor een souvenir of  iets te drinken/te snoepen

• Kamerindeling: tweetallen vormen, voor vertrek op school vastleggen

• Ter voorbereiding op het bezoek aan Auschwitz bijwonen van een swt-uur 
gegeven door de heer Van Luxemborg: vrijdag 24 maart



Dinsdag 28 maart

Les volgens rooster tot 12.30 uur.

Aanwezig op Eindhoven Airport 17.15 uur FR 5891

Eigen vervoer van en naar de luchthaven; rijd zoveel mogelijk met elkaar.



Vervolg dinsdag

• 21.40 uur aankomst in Krakau, transfer naar het hotel.

• Kamerindeling wordt op school vastgelegd.



Woensdag 29 maart

9.00 uur met de bus naar de zoutmijnen van Wieliczka

14.00 uur vertrek naar het paintball centrum

's Avonds diner in het centrum



Donderdag 30 maart

10.00 uur stadswandeling met Nederlandse gids

In de middag op de fiets verder langs de highlights van de stad

's Avonds diner in het centrum



Vrijdag 31 maart

9.00 uur met de bus naar Oswiecim, museum, geschiedenis van Auschwitz, 
bezoek Nederlandse tentoonstellingen, bezoek aan Birkenau

's Avonds diner in het centrum



Zaterdag 1 april

Vroege check-out. Met ontbijtpakketje transfer naar de luchthaven.

Vlucht Krakau – Eindhoven 6.35 - 8.30 uur FR 5892

Eigen vervoer naar huis, rijd weer zoveel mogelijk met elkaar mee.




