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GDANSK 5-daagse stedentrip van 23 t/m 27 mei 2018 

 

 
 

Gdansk – vroeger bekend onder de Duitse naam Danzig – is prachtige stad met 
een eeuwenoude geschiedenis. Ooit was het een van de rijkste en 
belangrijkste Hanzesteden en had het levendige culturele en commerciële 
banden met de Lage Landen. Gdansk is de hoofdstad van Pommeren en ligt aan 
de Oostzee. Het is een van de populairste vakantiebestemmingen in Polen. De 
binnenstad van Gdansk bestaat uit drie historische wijken. De stad is rijk 
aan historische bezienswaardigheden, musea, kerken en galeries. Vooral de 
Lange Straat (Ulica Dluga) en Lange Markt (Dlugi Targ) zijn populaire plekjes om 
te bezoeken; hier vind je veel bijzondere gebouwen uit de Hanzeperiode. De ideale 
plek om van de zee te genieten, is het zandstrand tussen Sopot en Gdansk Nowy 
Port. In dit strandgebied vind je veel wandel- en fietspaden. Verder heeft Gdansk, 
zoals veel Poolse steden, een uitgebreid uitgaansleven met veel discotheken, cafés 
en terrasjes De geschiedenis van Gdansk gaat meer dan duizend jaar terug. Door 
zijn ligging op het kruispunt van belangrijke handelsroutes, zowel over land als 
over zee, heeft de stad door de eeuwen heen gefungeerd als 
een ontmoetingsplaats van sterk uiteenlopende culturen, nationaliteiten en 
religies. 

 
Prijs:  
 
Vanaf minimaal 15 deelnemers € 789 p.p.,  
Vanaf 20 deelnemers € 759 p.p. en  
Vanaf  25 deelnemers € 729 p.p. 
Op basis van een 2persoonskamer, volpension, excursies, entree, gidsen, fooien, 
vlucht Groningen-Gdansk, bus transfer luchthaven-hotel v.v. en lokale 
belastingen. 1persoonskamer zijn beperkt aanwezig, de toeslag is € 139 p.p.p.k. 
 
Opgave: Eef Wiegman                E-mail: eefwiegman@live.nl 
 

De reis is een initiatief van de Provinciale Reis Commissie Groningen van 
Vrouwen van Nu en wordt uitgevoerd door Sophus Reizen te Leusden. 

 



 
Provinciale Reis Commissie  

 
 
        Groningen, oktober 2017 
 
Geachte mevrouw, 
 
Fijn dat u belangstelling heeft voor de stedenreis naar Gdansk in Polen van 
woensdag 23 t/m zondag 27 mei 2018. De reis is een initiatief van Vrouwen van 
Nu en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Sophus Reizen te 
Leusden. 
 
Het minimumaantal deelnemers is 15 en het maximum 30 en kost bij:  
15-19 personen € 789 
20-24 personen €  759 
25-30 personen €  729 
 
p.p. op basis van een 2persoonskamer, volpension, excursies, entreekosten, 
gidsen, fooien, vlucht Groningen-Gdansk, begeleiding van en Nederlandse 
sprekende gids, bus transfer luchthaven-hotel v.v. en lokale belastingen. 
1persoonskamer zijn beperkt aanwezig. De toeslag hiervoor is € 139 p.p.  Niet-
leden van Vrouwen van Nu betalen € 51,50 extra op de gehele reissom. 
 
Een AVP (WA) verzekering is verplicht, evenals een zorg- en een reisverzekering. 
Het is verstandig om ook een annuleringsverzekering af te sluiten. Voor de 
verzekeringen dient u zelf zorg te dragen.  
Het inschrijfformulier en de reisvoorwaarden zijn bijgevoegd. Bij aanmelding 
moet u het inschrijfformulier ondertekend terugsturen, het liefst zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval vóór 3 november 2017.   
 
Op 3 november 2017 worden de inschrijvingen doorgegeven aan Sophus Reizen. 
U ontvangt daarna de facturen voor de aanbetaling en de restbetaling. Vanaf die 
dag is ook bekend hoeveel dames er mee gaan en dan staat ook de prijs vast. 
   
De aanmeldingen geschieden op basis van binnenkomst. 
Ruim voor vertrek ontvangt u van ons informatie en de stukken, die betrekking 
hebben op deze reis. 
  
Met vriendelijke groet, namens de Provinciale Reis Commissie Groningen, 
 
Eef Wiegman Tel: 31 (0)6 363 18633 E-mail: eefwiegman@live.nl 
 
Bijlagen: Informatie en kort programma vliegreis 
                Inschrijfformulier en Reisvoorwaarden NBvP Vrouwen van Nu 

 
KvK Den Haag 40409535 
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Dag 1 Naar Gdansk 
Vlucht van Groningen naar Gdansk. Transfer van de luchthaven naar uw hotel. Diner in 
uw hotel. De rest van de avond ter eigen invulling. 
 
Dag 2 Stadsverkenning Gdansk 
Na het ontbijt maken we een wandeling door het prachtige oude centrum van Gdansk 
onder begeleiding van een gids. In onze Gouden Eeuw droeg Gdansk veel bij aan de 
Hollandse welvaart. Vanuit de vele graanpakhuizen van deze havenstad verscheepten 
onze voorvaderen grote voorraden graan naar Amsterdam. We wandelen langs de oude 
haven en genieten van de vele historische panden en pakhuizen. We bezoeken de 
kathedraal van Oliwa, waar vaak een concert op het grootste kerkorgel van Polen wordt 
gegeven. In het oude centrum vallen vooral de vele prachtige gevels op als ook de Maria 
kathedraal, waardoor u zich in het vroegere Amsterdam waant. We zien de vroegere 
Leninwerf, waar Lech Walesa bekend is geworden als stakingsleider. Na de lunch brengen 
we een bezoek aan het European Solidarity Centre (ECS), een museum dat het verhaal 
vertelt over de Solidariteit en de anticommunistische oppositie in Polen en Europa. We 
dineren in het hotel. 
 
Dag 3 Kasteel Malbork en de Zulawyregio 
Vandaag beleven we een zeer interessante dag buiten Gdansk. Na het ontbijt gaan we 
per bus naar het kasteel Malbork, een van de grootste middeleeuwse vestingen van 
Europa. In de tijd dat Teutoonse ridders hier leefden was dit een vrijwel onneembare 
vesting. Als u de enorme poorten en torens ziet zal u dit niet verbazen. Vervolgens 
brengen wen een bezoek aan de Zulwyregio, een enorme polder die al in 1540 is 
aangelegd door Hollandse Mennonieten. Zij leefden hier tot 1945. We zien de bijzondere 
kerkjes met houten torens en een Mennonietenbegraafplaats. In Nowy Staw bekijken we 
een goed bewaard gebleven middeleeuwse markt, de gotische basiliek en een voormalige 
protestantse kerk. In Drewnica bezoeken we een unieke windmolen met een dak in de 
vorm van een omgekeerde boot. In Nowe Dwor bezoeken we het Zulawy museum, waar 
een interessante permanente tentoonstelling is over het leven van de Mennonieten in 
Polen. Op deze plek was onze toenmalige premier Balkenende in maart 2008 tijdens een 
staatsbezoek aan Polen. In Gniazdowo gebruiken we de lunch en organiseren we een 
ontmoeting met lokale boerenvrouwen die u kennis laten maken met de lokale folklore 
en het alledaagse leven in deze agrarische streek. Na een enerverende dag gebruiken we 
het diner in een mooi restaurant in Gdansk. 
 
Dag 4 Gdansk-Gdynia 
Gdansk is de amberhoofdstad van de wereld. We gaan vandaag naar een 
amberwerkplaats in Gdynia. We krijgen verschillen soorten amber te zien, de verwerking 
van amber en de sortering hiervan. Ook zien we ambachtslieden aan het werk die amber 
verwerken in sieraden. Na de lunch maken we een boottocht naar het schiereiland Hel. 
Een mooi gebied van uitgestrekte stranden en heerlijk om even uit te waaien. We 
bezoeken hier ook het schilderachtige stadje Hel. We gebruiken het afscheidsdiner in een 
sfeervol restaurant met de toepasselijke naam “Latajacy Holender” oftewel “Vliegende 
Hollander”. 
 
Dag 5 Gdansk en via Crooked House weer naar huis 
Na het uitchecken rijden we via het Crooked House in Sopot naar de luchthaven voor de 
terugvlucht naar Groningen. 
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INSCHRIJFFORMULIER (opsturen vóór 3 november 2017) 
 

 
Reisdoel : Stedenreis Gdansk Polen  
Periode : 23 t/m 27 mei 2018 
N.B.:   : Deze reis wordt uitgevoerd door Sophus Reizen 
 
Deelneemster: 
 
Voorletters  : …………………………………………Roepnaam: ………………………………………….. 
  
Naam    : ………………………………………………………………………………………………………… 
. 
Naam en voornamen. 
volgens paspoort : ……………………………………………………………………..…………………………………. 
 
Straat + huisnr. : …………………………………………………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Telefoon  : ………………………................ Mobiel …………………………....................... 
 
Geboortedatum : ………………………….............. Email: ……………………………….................. 
 
Lid van afd. VvN : …………………………………….... Lidmaatsch.nr………………………………………… 
 
Dieet/bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………...... 
  
Bij vegetarisch : wel………………………………………………………………………………………………….... 
 

: geen……………………………………………………………………………………………….... 
 
Wenst éénpersoonskamer: ……Ja of nee invullen. Extra kosten! Zie begeleidende brief. 

Onder voorbehoud, indien beschikbaar. 
 
Wenst kamer te delen met : ………………………………………………………………………………………………. 
 
SOS Contactadres in Nederland: 
 
Naam   : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straat + nr.  : …………………………………………………………………………………………………......... 
 
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………..…….…………… 
 
Tel. nummer(s) : 1…………………………………………………. 2 ………………………...................... 
 
 
            
            z.o.z 
 



Paspoort: 
 
Paspoort nr.:………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kopie paspoort meesturen s.v.p., u krijgt deze retour.!! 
 
Verplichte verzekeringen: 
 
Reisverzekering  
 
Maatschappij: ……………………………………………………. Polis nummer……………….………………………… 
  
Alarmnummer reisverzekering: ……………………………………………………………………………………………  
 
Ziektekostenverzekering 
 
Maatschappij: ................................................Polis nummer………….…………………………….  
 
Alarmnummer ziektekostenverzekering: …….……………………………….…………………………………….. 
 
AVP (WA-verzekering) 
 
Maatschappij: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Een annuleringsverzekering is niet verplicht maar wel sterk aan te raden. 
  
 
U reist op eigen gelegenheid naar Vliegveld Eelde Groningen. 
 
 
Ondergetekende geeft zich op voor bovenstaande reis op eigen risico en gaat akkoord 
met de bijgesloten reisvoorwaarden. 
 
 
Datum  : ………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening : ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Vergeet niet voor u zelf een kopie van dit inschrijfformulier te maken. 
 
Terugsturen naar: 
 
Eef Wiegman      of per email: eefwiegman@live.nl 
Breitnerstraat 4 
9718 ML Groningen 

 
 
 
 
 
 

 
 

KvK Den Haag 40409535 
 


