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U vindt hier informatie over o.a. Wroclaw, Tyniec, Wieliczka, Krakau, Zakopane, Auschwitz, Museum 
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Algemene informatie 

Polen is een land met een rijk koninklijk verleden en met mooie tradities. In 

de middeleeuwen was het een machtig koninkrijk. Daarna hebben Duitsland, 

Rusland en Oostenrijk hevig strijd gevoerd om het bezit van het land. Polen 

werd verdeeld onder de kandidaten, onder de voet gelopen en verwoest. 

Daardoor moest het land steeds weer worden opgebouwd en dit verklaart 

ook de vele kastelen en kasteel-ruïnes. Het is een land met een prachtige 

natuur en pittoreske landschappen. Het heeft echt van alles: polders, 

woestijnen, meren en bergen. Een ieder kan er wel iets van zijn gading 

vinden. Polen staat bekend om de vele oude stadjes, 23 Nationale parken en 

de stad Lódz met circa 180.000 joodse graven. Polen staat ook bekend om 

het naziconcentratie- en vernietigingskamp Auschwitz waar rond de Tweede 

Wereldoorlog circa 1,1 miljoen mensen om het leven zijn gebracht. 

 

Weer en klimaat 

De zomers in Polen zijn warmer dan bij ons, maar gemiddeld niet zo warm 

als de landen die wat zuidelijker langs de Middellandse Zee te vinden zijn. 

Met dagtemperaturen tussen de 22 en 24 graden en vrij koele nachten zul je 

hier niet snel tropische gevoelens krijgen. Toch kan ook hier de temperatuur 

flink oplopen in de maanden juli en augustus. Onder invloed van flinke 

warmte in Rusland en de aanvoer van deze warme lucht vanuit het oosten 

kan het in Polen soms ruim boven de dertig graden worden. Wie een beetje 

pech heeft krijgt te maken met een wat langere periode met tropische 

temperaturen waarbij er officieel een hittegolf genoteerd kan worden. De 

meeste jaren komt er in de meeste regio's van Polen wel een hittegolf voor. 
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Wroclaw 

Wroclaw ligt in het zuidwesten van Polen en is qua inwoneraantal de 4e 

stad van Polen. Deze stad wordt ook wel het ‘Venetië van Polen’ 

genoemd. Wroclaw dankt deze naam aan zijn ligging aan de Oder, aan 

de vele bruggen en doordat de stad uit meer dan 12 eilanden 

bestaat. Niet iedereen kent Wroclaw als Wroclaw. Sommigen gebruiken 

ook nu nog de Duitse naam Breslau. Tip: Wroclaw spreek je uit als 

'Vrotswav' 

Enkele bezienswaardigheden: 

Oude centrum 

De oude stad staat bekend om haar mooie architectuur en is 

geconcentreerd rondom het Rynek, een immens marktplein. Op het 

Rynek staat het raadshuis en is een fontein te vinden. Op het plein vind 

je verder de Hans en Grietje huisjes en de St Elizabeth kerk met een 

toren ter hoogte van 83 (te beklimmen voor 5 zloty). Het is aan te raden 

om een van de zijstraten in te wandelen en je neus te volgen om zo de 

stad te leren kennen.Ten noorden van het Rynek ligt de Universiteit van 

Wroclaw en het is mogelijk om de Mathematical Tower te beklimmen 

voor een prachtig uitzicht. Dit kost 4,5 zloty. In het universiteits-kwartier 

zie je veel monumentale gebouwen. Ook ligt er de Heilige Name of 

Jezus kerk waar je gratis een interessante audiotour kunt volgen. 

Centennial Hall 

In het oosten van Wroclaw staat de Centennial Hall. Dit werelderfgoed 

staat sinds 2007 op de UNESCO-lijst en is een groot auditorium waar 

1600 mensen in kunnen. Er vlakbij is ook een prachtig park met een 

fontein waar meerdere keren per dag een show plaats vindt. Met name 

in het donker is het een prachtig gezicht omdat er dan ook lichteffecten 

bij zijn! 

Raclawice Panorama 

Een bijzondere bezienswaardigheid in Wroclaw net buiten het centrum 

is het Raclawice Panorama. Een 114m lang canvas met de uitbeelding 

van de strijd van Raclawice, een belangrijke veldslag om de 

onafhankelijkheid van Polen in de 18de eeuw. Behalve het canvas is er 

ook een miniatuur uitvoering van de strijd te vinden. De entree van het 

Panorama is 22 zloty. 

Ostrów Tumski 

Door Wroclaw stroomt de Oder. In de Oder bevinden zich een tweetal 

eilanden: Ostrów Tumski en Wyspa Piasek, Ostrów Tumski is de 

oorsprong van Wroclaw en wordt gesierd door twee prachtige 

kathedralen. Op de route hier naartoe kom je eerst over een ijzeren 

brug vol met sloten van verliefde stelletjes, alvorens je aankomt bij de 

St. John the Baptist Kathedraal. De 91meter hoge toren van deze 

Kathedraal is ook voor 5 zloty te beklimmen. Naast de Kathedraal vind 

je hier de St Giles kerk met een originele Romaanse poort en de 

botanische tuinen (7 Zloty). Een avondwandeling langs de Oder in de 

avondzon is zeer de moeite waard! 
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Bruggen  

Wist u dat er slechts 3 Europese steden meer bruggen hebben dan 

Wroclaw? Deze steden zijn Venetië, St. Petersburg en Amsterdam. 

Wroclaw heeft meer dan 120 bruggen die de 12 eilanden van de stad 

met elkaar verbinden. De meest bekende brug van de stad is de 

Grunwaldzki Bridge. Deze brug is de langste in Polen en wordt ook wel 

gezien als de Brug der Vrijheid. De brug Tumskibridge is ook zeker een 

bezoekje waard. Verliefde stellen hangen hier sloten aan de brug en 

gooien de sleutels in de rivier, als teken van hun eeuwige liefde. 

Dwergen  

De Wroclaw Dwergen zijn kleine beeldjes die voor het eerst in de straten 

van de stad verschenen in 2001. Ze werden geplaatst om de Oranje 

Alternatieve Beweging, een ondergrondse protestbeweging, te 

herdenken. Tegenwoordig zijn er speciale tours die langs alle dwergen 

gaan. Momenteel zijn er meer dan 250 dwergen te vinden in Wroclaw. 

 
 
 

Abdij vanTyniec 

De benedictijner abdij in Tyniec is schilderachtig gelegen op een 

kalkstenen heuvel aan de oever van de rivier de Vistula. 

Het klooster , gesticht door koning Boleslav de Brave , werd gebouwd in 

de tweede helft van de 11e eeuw. Al snel werd het een centrum van 

geestelijke en culturele leven. In de 15e en 17e eeuw werd de kerk 

volledig herbouwd . De abdij werd zwaar beschadigd door Russische 

soldaten tijdens de Confederatie van Bar en verder verslechterd in de 

19e eeuw. Bouwwerken begon pas na de Tweede Wereldoorlog. De 

kerk van St. Peter en Paul werd herbouwd in barokke stijl in het begin 

van de 17e eeuw. Aan de kerk binnenplaats kunnen we een kijkje 

nemen op de houten goed huis nemen, nu een zeldzame cultureel 

monument uit de Barok leeftijd. 

Vanaf het plein voor het Benedictijns klooster is er een prachtig uitzicht 

op de Wolski Woud. Aan de horizon zien we ook de contouren van de 

Camaldolese kerk in Bielany, die werd gebouwd in de 17e eeuw. 

Zoutmijnen van Wieliczka 

De zoutmijnen van Wieliczka vindt u bij het nabijgelegen plaatsje 

Wieliczka in Polen. De zoutmijn behoort tot het Werelderfgoed van 

UNESCO en is een van de oudste nog inwerking zijnde mijnen van de 

wereld. Tegenwoordig zijn de mijnen één van de bijzonderste 

bezienswaardigheden die Polen te bieden heeft. Het winnen van zout in 

de Wieliczka zoutmijnen wordt al honderden jaren uitgevoerd, in het jaar 

1044 was dit namelijk al voor het eerst vermeld. In totaal zijn de gangen 

in de zoutmijnen 300 kilometer lang en bereiken op sommige plekken 

een diepte van 327 meter. De zoutmijn mag alleen onder begeleiding 

van een gids betreden worden. U kunt uzelf wel voorstellen dat u anders 

gemakkelijk zou kunnen verdwalen in de kilometerslange gangen. 
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De toeristische route in de zoutmijn is 3,5 kilometer lang en leidt u door 

een sprookjesachtige stad van zouten gangen, kamers en zalen met 

unieke zoutstenenbeelden. Ook vindt u in de zoutmijnen een aantal 

ondergrondse meren, een bijzondere kapel en oude werktuigen die de 

historie van de mijn laten zien. In de zoutmijnen wordt een constante 

temperatuur aangehouden van 14 graden. Zorg er dus voor dat u een jas 

of trui aan doet wanneer u de mijnen bezoekt! 

Leuk weetje: de lucht in de zoutmijnen is heel gezond en zuiver. De 

mijnen worden dan ook als sanatorium voor onder andere 

astmapatiënten gebruikt. 

Krakau 

In deze voormalige hoofdstad van Polen kun je heerlijke cultuur 

opsnuiven. De stad die vol zit met studenten heeft veel te bieden op het 

gebied van musea, historische gebouwen en een bruisend uitgaansleven 

met honderden clubs en cafés. De stad is ontstaan rondom de Wawel 

heuvel, waar je de kathedraal en het kasteel boven de stad uit ziet 

steken. Waar de huidige hoofdstad Warschau de Tweede Wereldoorlog 

zeer slecht heeft doorstaan, is Krakau er wonderbaarlijk zonder 

kleerscheuren vanaf gekomen. Hierdoor heeft de stad bijzonder veel 

historische waarde. 

Enkele bezienswaardigheden: 

Grote Markt (Rynek Głowny) 

Dit grote en belangrijke marktplein is het bruisende hart van de stad. Het 

ruim 40.000 m² tellende plein heeft een aantal indrukwekkende 

bezienswaardigheden. Je vindt hier bijvoorbeeld de zeer fraaie 

Mariakerk, Adalbertkerk, Raadhuistoren en de Sukiennice (Lakenhal). 

Centraal op het plein staat het monument van Adam Mickiewicz, de 

grootste Poolse romantische dichter. Het plein is een geliefde plaats om 

rond te hangen of te genieten van een heerlijk drankje op één van de vele 

terrassen. 

 

Mariakerk (Kościół Mariacki) 

In de 13e eeuw werd deze kerk door de burgers van Krakau gesticht. 

Zowel van buiten als van binnen is er alles aan gedaan om dit één van de 

mooiste kerken uit de regio te maken. Vooral het altaar is uitzonderlijk 

mooi en indrukwekkend. Het is van de hand van Veit Stoss en staat 

bekend als grootste altaar van Europa. Vanuit de toren klinkt er elk uur 

een bugelsignaal wat direct de aandacht trekt. In 1421 werd dit gebruikt 

om de stad te waarschuwen voor een eventuele aanval. De toenmalige 

bugelspeler werd hierbij gedood en sindsdien stopt het signaal 

halverwege de laatste toon. Vanuit de toren heb je een spectaculair 

uitzicht over de stad. 
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Raadhuistoren (Wieża Ratuszowa) 

Op het prachtige Grote Markt (Rynek Głowny) plein straalt de Raadhuistoren 

je tegemoet. Met zijn zeventig meter aan hoogte heeft het een prominente 

plaats verworven sinds het er in 1316 werd gebouwd. In de loop van de jaren 

hebben er verschillende verbouwingen en renovaties 

plaatsgevonden.Vroeger bevond zich in de kelder van dit gebouw de 

gevangenis met zijn bijbehorende martelkamer. Vanuit de toren heb je een 

leuk uitzicht over de stad. 

Lakenhallen/Sukiennice  

Wie op zoek is naar een authentiek souvenir mag zeker de Lakenhallen niet 

passeren. Op het grote marktplein (Rynek Glówny) bevindt zich de bazaar 

die gevuld is met allerlei Poolse kunstnijverheid producten. Kraampjes met 

sieraden, schapenwollen truien, kristalglas, tassen, riemen, kunstwerken en 

zelfs schoenen zijn er genoeg te vinden. Het gebouw zelf is al een lust voor 

het oog. 

Wawelburcht (Pałac Królewski na Wawelu) 

Deze Koninklijke burcht bereik je via de oude stadskern, waar je via een pad 

omhoog uitkomt op het mooiste stukje van Krakau. Voor sommige Polen 

wordt dit zelfs als heiligdom verklaard. Het kasteel staat vlak naast de 

kathedraal. Dit Koninklijke paleis telt zeker een oppervlakte van ruim 7000 

m². Tijdens een rondleiding wandel je van de ene prachtige zaal in de 

andere. De meest bijzondere locaties zijn: de ridderzaal, wapenzaal, 

senatorenzaal, audiëntiezaal en natuurlijk de Koninklijke privé vertrekken. 

Wawelkathedraal (Kathedra Wawełska) 

Vele koningen zijn gekroond in deze bijzonder fraaie kathedraal. Dit prachtig 

stukje historie ligt naast de Wawelburcht op de gelijknamige heuvel. Al rond 

1320 werd er gebouwd aan de kathedraal op de Wawelheuvel. Dat de 

kathedraal altijd zeer belangrijk is geweest, blijkt wel uit de rij belangrijke en 

invloedrijke personen die er liggen begraven of in de crypte bevinden. De 

Zygmunttoren hoog in de kathedraal heeft een grote klok waarvan men zegt 

dat als je deze aanraakt je veel geluk in de liefde zult ondervinden. 

Kazimierz  

Vlakbij de Wawelheuvel ligt de voormalige Joodse wijk Kazimierz. Pas aan 

het einde van de 16e eeuw is het toegevoegd aan Krakau. Daarvoor was het 

een onafhankelijke stad. In de wijk bevindt zich de oude en grootste 

synagoge van Polen en het Landaupaleis ook wel het Joranowpaleis 

genoemd. De wijk is levendig en heeft voldoende restaurantjes en terrassen 

om heerlijk te genieten van een maaltijd en/of een goed glas wijn. 

Barbakan 

Wie vroeger de oude stad van Krakau bezocht moest door de prachtige poort 

van Barbakan. Dit vestingscomplex uit de 15e eeuw heeft nog altijd een zeer 

indrukwekkende middeleeuwse uitstraling. Niet voor niets worden hier nog 

jaarlijks middeleeuwse festiviteiten gehouden waarbij de riddergevechten niet 

ontbreken. Ook zijn er regelmatig tentoonstellingen te bewonderen. 
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Teatr im Juliusza Słowackiego 

Het mooiste theater van Krakau staat in het oude deel van de stad. Tussen 

1891 en 1893 werd het schitterende neo-barokke gebouw neergezet nadat 

er een heuse wedstrijd werd georganiseerd voor het mooiste ontwerp. Deze 

werd gewonnen door John Zawiejski. De uitstraling en allure doen je zeker 

denken aan de Parijse Opera. 

 

Zakopane 

Zakopane is een stad in het zuiden van Polen en telt ongeveer 30.000 

inwoners. De stad ligt op 850 meter hoogte aan de voet van Mount Giewont 

(1984 m) in het Tatra gebergte en is dan ook in de zomer een geliefde plek 

voor wandelaars en in de winter een populair wintersportgebied. 

Enkele bezienswaardigheden: 

Krupówki 

Het centrum van Zakopane bestaat uit een hele lange straat, ulica Krupówki. 

Hier speelt het leven zich voornamelijk af. Aan deze straat bevinden zich 

heel veel souvenirwinkels, restaurants en pubs. Ten noorden van Zakopane 

vind je het Tatra Museum, een museum over de regio. Ook zie je daar de 

Parish Church Of the Holy Family. Wie verder doorloopt, de ulica Koscieliska 

op, zal het Muzeum Stylu Zakopianskiego tegen komen, dat de 

typerendepodhale bouwstijl van de stad laat zien. 

Gubalowka 

Aan de voet van de Gubalowka is een dagelijkse markt te vinden. Op deze 

markt worden streekproducten verkocht, kleding, souveniers, knuffels 

enzovoort. Vanaf hier heb je ook de mogelijkheid met de trein naar de top 

van de Gubalowka te gaan. Deze berg is 1123 m hoog en eenmaal boven, 

heb je een prachtig uitzicht over Zakopane. In het hoogseizoen kost een 

enkele reis kost 13 zloty en een retour kost 19 zloty. Boven op de top zijn 

diverse wandelroutes aangegeven. Zo kan je te voet terug naar Zakopane of 

naar andere toppen wandelen in de omgeving. Aan te raden is wel een kaart 

mee te nemen  waarop deze routes staan. Op de top van de berg zijn ook 

enkele restaurants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aroundtheglobe.nl/reizen/polen/tatra-gebergte-si14913.html
http://en.pkl.pl/pl/Our_Mountains/Gubalowka
http://en.pkl.pl/pl/Our_Mountains/Gubalowka
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Auschwitz 

Auschwitz was een verzameling van drie vernietigingskampen. In deze 

kampen zijn meer dan 1,3 miljoen mensen gevangen gehouden. Hiervan 

zijn er ruim 1,1 miljoen van om het leven gekomen. Hiermee was Auschwitz 

het grootste en belangrijkste vernietigingskamp van Hitler. 

 

Auschwitz Stammlager 

Dit kamp was het eerste kamp en werd in 1940 opgeleverd. Op 5 mei 1940 

werd Rudol Hoss kampcommandant. Vanaf die dag begon het kamp met 

uitbreiden. Er werden wachttorens gebouwd, prikkeldraad gelegd, hekken 

gebouwd en loopgraven. De eerste ‘vracht’ politieke gevangenen kwam aan 

op 14 juni 1940 van maar liefst 720 gevangenen. Onder deze gevangene 

bevond zich Wieslaw Kielar. Hij is de enige persoon waarvan bekend is 

Auschwitz vijf jaar lang te hebben overleefd. In december 1940 was het 

aantal van 10.000 gevangenen teveel. Daardoor werden meer dan 3.000 

gevangenen vermoord binnen twee dagen. Na deze moordaanval kwam er 

een uitbreiding waardoor er meer dan 30.000 gevangen tegelijkertijd konden 

verblijven. 

Maar ook dit aantal werd op een gegeven moment te klein. In 1941, toen het 

Duitse rijk maar bleef groeien, kwam Karl Fritzch met een doorslaggevend 

idee: het vergassen van de gevangenen in plaats van bloedbaden aan 

blijven richten. Na een aantal experimenten met Zyklon B, het gas dat 

dodelijk is bij inademing, geslaagd was, werden er gaskamers gebouwd. 

 

Medische experimenten 

In blok 10, het meest beruchte blok van dit kamp, werden experimenten 

uitgevoerd. Het ging voornamelijk om bewust virussen of infecties in het 

bloed te spuiten om te kijken hoe lang het duurt voordat de virus fataal zou 

worden. Maar ook experimenten zoals het vergelijken van verdoofd en 

onverdoofd opereren aan de organen werd onderzocht. Nieuwe medicijnen 

werden ook getest. Deze hadden vaak als gevolg tot de dood. De meest 

gruwelijke experiment was het testen hoe sterk de stroomsterkte kon zijn 

zonder dat een mens eraan stierf. 

 

Toegangspoort 

Van de drie kampen heeft Auschwitz I de bekendste toegangspoort. Boven 

de ingang hangt namelijk de spreuk ‘Arbeit macht frei’.Hiermee lieten de 

Duitsers de Joden geloven dat hard werken beloond zou worden. De enige 

beloning die zij kregen was de dood. 
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In Auschwitz I zijn ongeveer 70.000 personen omgekomen. 

 

In dit kamp kan je de volgende dingen bezoeken: 

 Blok 1 t/m 4. Hier hangen de muren vol met alle overleden mensen. 

 Blok 5 t/m 9 en blok 11 t/m 23. Dit zijn barakken die eerst gebruikt 

werden als verblijfplaats van de gevangen. Later werden deze 

blokken het administratieve centrum van Auschwitz 

 Blok 10. Hier zijn verhalen te lezen van slachtoffers die 

experimenten van de SS hebben overleefd. Ook zijn foto’s te zien 

van kinderen die de experimenten niet hebben overleefd. 

 Gaskamers 

 Verbrandingsovens 

 Executieplaats 

 Wachttorens 

 Tentoonstelling. Hier liggen bakken vol met brillen, haren, botten, 

koffers, tassen en waardevolle spullen van omgekomen gevangenen 

Auschwitz Birkenau en III 

Dit kamp is waar de meeste mensen aan denken bij het horen van 

Auschwitz. Dit kamp werd geopend in 1942 en bood plaats aan ruim 120.000 

Joden. Het kamp had een grootte van 2 bij 2,5 vierkante kilometer. Het doel 

van dit kamp was om zoveel mogelijk Joden te vermoorden. Deze 

grootschalige vernietiging begon in het voorjaar van 1942. 

 

Een maand later dan de opening kwamen de plannen om een spoorlijn aan 

te leggen. Hiermee konden de Joden meteen naar Birkenau worden 

gebracht. Dit scheelde in tijd en geld. Vier maanden later lag het spoor er en 

konden er per dag meer dan 2000 Joden binnenkomen. Na een aantal 

maanden was dit aantal vergroot naar 30.000 per dag. 

 

Deze Joden werden meestal meteen naar de gaskamers gebracht. 

Vervolgens werden de levenloze lichamen naar de verbrandingsoven 

gebracht. Joden die in het kamp werkten en gestraft werden moesten met 

hun hoofd boven de pijp van de oven hangen. Hier kwam een aanzienlijke 

hitte vanaf, maar ook de lucht die ze inademden zouden een langzame dood 

betekenen. 

 

De grootste massamoord in het kamp vond plaats op 28 en 29 april 1943. Op 

deze twee dagen kwamen er maar liefst 151 treinen binnen die samen goed 

waren voor ruim 400.000 Hongaarse Joden. Geen enkele Jood uit deze 

treinen heeft het overleefd. Zij werden namelijk allemaal meteen naar de 

gaskamer verplaatst. 

 

In 1943 werd het kamp uitgebreid. Dit deel was voornamelijk als werkplaats 

bedoeld. 
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Bij een bezoek aan dit park kan je de volgende dingen bezoeken: 

 Gaskamer 

 Verbrandingsplaats 

 Bunkers 

 Barakken 

 Gedenkplaats 

 Toegangspoort 

 Wagon van trein 

 Werkplaats 

 Tentoonstelling waarbij o.a. het verhaal van Anne Frank voorbij komt 

en verhalen van ontsnapte Joden 

 

Denk goed na of u Auschwitz gaat bezoeken of niet. Het is een heftig bezoek 

en past niet thuis in een fijn vakantiegevoel. Sommige mensen krijgen 

nachtmerries of kunnen de vreselijke verhalen maar niet vergeten.  

Museum fabriek Schindler 

Deze emaillefabriek werd van 1939 tot 1944 gerund door industrieel Oscar 

Schindler. Daarbij maakte hij gebruik van Joodse arbeiders. Hij behandelde 

zijn Joodse werknemers goed en hield 1100 van hen uit handen van de nazi’s 

door ze over te brengen naar een werkkamp bij zijn nieuwe onderneming in 

Brunnlitz, Tsjechië. Voor het redden van deze Joden werd Schindler na de 

oorlog door Yad Vashem onderscheiden tot ‘Rechtvaardige onder de Naties’. 

Het verhaal van Oscar Schindler is in 1993 door Steven Spielberg verfilmd 

als Schindler’s List. De voormalige fabriek van Schindler is omgevormd tot 

een uniek museum dat het verhaal vertelt van de stad Krakau tijdens Nazi 

bezetting tussen 1939 tot 1945. 

Sinds het uitkomen van de film Schindler's List is de in Krakau gelegen 

fabriek van Oscar Schindler al door vele toeristen bezocht. Maar pas sinds 

juni 2010 doet een deel van zijn Deutsche Emaillewaren Fabrik officieel 

dienst als oorlogsmuseum. 

Toerisme tot juni 2010 

De toeristen die tot vroeger de fabriek bezochten wachtte vaak een 

teleurstelling. Er waren slechts drie lokalen in het hoofdgebouw opengesteld 

voor het publiek. Hier was een informatiefilm te zien en kon men op 

wandpanelen lezen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Ook 

werden in een lokaal een kast, bureau en kapstok van Oscar Schindler 

tentoongesteld. Met de verbouwing van een deel van de fabriek tot museum 

is het nu eindelijk de moeite waard om de fabriek te bezoeken.  

Tweede Wereldoorlog museum 

Het museum bevindt zich in de kantoorgebouwen van de fabriek. Hier zijn 

verschillende tentoonstellingen te zien. Deze gaan onder andere over de 

Duitse invasie in Polen, het Poolse verzet, het Joodse getto van Krakau en 

het verzet van Oscar Schindler tegen de Nazi’s. Bezoekers aan het museum 

kunnen ook een virtuele tour maken door het Krakau van voor de oorlog. Met 

behulp van vijftien videoprojectors, dertig interactieve multimediastands, meer 

dan honderd luidsprekers en veertig camera’s wordt het oude Krakau tot 

leven gebracht.  
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Wij wensen u veel plezier tijdens uw vakantie. 

Heeft u leuke vakantie foto’s, dan zien wij deze graag tegemoet. 

U kunt uw foto’s mailen naar info@bakreizen.nl. 

 

mailto:info@bakreizen.nl

