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Ruiters aan de zee

De Granaty-Berg in de Tatra

Jachthaven in de Mazoery

Fietsers in de bergen

We nodigen u uit naar Polen. Als u ervan houdt avonturen te beleven, dan zult

u ze juist hier aantreffen. Probeert u het eens uit!

U kunt hier door enorme, bewegende duinen wandelen. U kunt een wisent van

dichtbij bekijken in zijn Europese toevluchtsoord. Met een kano varen, temidden

van metershoge graswanden, genietend van een elders in Europa ongekend konink-

rijk van vogels en van de schoonheid van schone, kronkelende, niet gereguleerde

rivieren. U kunt een huivering van emotie ervaren bij een vaartocht met houten

vlotten tussen honderden meters hoge rotsige wanden die de hemel inrijzen.

Er zijn nog meer mogelijkheden. Als u een moeilijke klimtocht op de fiets door

de bergen wilt wagen, dan staat hier de Ânie˝ka, de hoogste top van de Sudeten,

op u te wachten. Houdt u van een romantische trektocht te paard, dan moet u zich

gaan afvragen waarom u dat nog niet op de kleine paardjes, de huculen, hebt uit-

geprobeerd in de Beskiden, een gebergte vol verrassingen. Als u graag door prach-

tige, besneeuwde landschappen langlauft, stellen we voor aan de Noordelijke Trek-

tochten mee te doen.

Weet u hoe een kanotocht ’s winters langs de smalle riviertjes van het Pomme-

ren Merengebied eruitziet? Bent u al in Europa’s meest oostelijk gelegen alpine

gebergte, de Tatra, geweest?

Als u dus een mooi land wilt leren kennen – kom naar ons toe, kom naar Polen.

Houdt u van de bergen, dan zult u in vervoering raken van de charme van de

uitgestrekte, lege weilanden van de Bieszczady. Houdt u van fietstochten, dan kunt

u de schatten van de Poolse natuur en cultuur bekijken langs de Trans-Europese

route van 675 km lengte. Houdt u van zeilen, dan liggen hier de Grote Mazoeri-

sche Meren en het Haf van Szczecin te wachten. Verkent u de wereld liever te voet,

dan zijn de onaangetaste natuurgebieden bij Suwa∏ki en van de Kaszuby zeer aan

te bevelen. Voor het hengelen kunt u eveneens in Polen terecht. Als u graag vogels

fotografeert of dierengeluiden opneemt, dan vindt u hier watergebieden, weilan-

den en bossen die vol verrassingen zijn.

Onthoud: Polen

Onthoud: Avontuur

Beslis: Ik ga!
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Polen is een land met oude tradities op het gebied

van paardrijden en paardenfokkerijen. Het is de moei-

te waard minstens een van ruim tien Staatsfokkerijen

voor Hengsten en enkele tientallen van paardmaneges

te bezoeken. Allemaal beschikken ze over overnachtings-

plaatsen en bieden paardrijvakanties, paardrijtochten,

jachtrennen en tochten met paard en wagen aan.

Paardliefhebbers hebben een grote keus. Er bestaan

in Polen grote maneges, maar ook wel kleine paarden-

fokkerijen en boerderijen die over minstens enkele rij-

paarden beschikken. Het meest aan te bevelen voor

toeristische trektochten zijn de paardencentra in Sie-

raków, Bogus∏awice, Kadyny, Ksià˝, G∏adyszów en de

Ridderschool in Golub-Dobrzyƒ.

Overal worden evenementen georganiseerd zoals vos-

senjacht, Hubertus en in de maneges ook shows van

paarden en spannen.

Vanuit het zadel
Liefhebbers van trektochten te paard beweren dat

men juist vanuit de paardhoogte het beste het 

gevarieerde landschap kan bewonderen en het beste kan

ademen bij het doorkruisen van Polen door bossen en

velden. Ze beweren ook dat niets zo lekker is als bivak-

keren onder de sterren met paarden die staan te gra-

zen niet ver van een kampvuur...

Men kan elkaar ook, net als middeleeuwse ridders,

te paard treffen aan de voet van gotische kastelen. Voor-

dat u de smaak van een riddertoernooi gaat proeven,

kunt u een opleiding volgen in Golub-Dobrzyƒ. Bij ma-

neges en rijcentra kunt u ook lessen nemen in het paard-

rijden, rijden in Western-stijl en/of mennen.

In de stad Karpacz in het Reuzengebergte (de Sude-

ten) worden in het Western-city paarden opgeleid in de

Western-stijl. Ook worden rodeo-wedstrijden en paar-

denvakanties georganiseerd.

Op de huculen-paardjes
Deze kleine, maar bijzonder sterke bergpaardjes, hel-

pen prima de Beskidy en de Bieszczady te verkennen.

U kunt op de huculen of op andere paarden langs de

speciaal getrokken routes rijden en gebruik maken van

voorzieningen voor paardrijtoerisme. Op een speciaal

gemaakte kaart zijn een route van ruim 400 km en 30

zulke centra aangegeven. In elk centrum zijn er paar-

den, een overnachtingsbasis met een lekkere Poolse keu-

ken, gastvrije boxen voor de paarden en een hartelijke,

hulpvaardige gids beschikbaar. 

Overeenkomstig 
de tradities





Met een kano de stilte in

Voor echte toeristen is een kanotocht een tocht voor de

stilte. Juist daarin smaakt de schoonheid van wateravonturen

het beste, daaruit wordt de echte rust getoverd. Over de stilte

komt het geruis van het riet en van de bomen, het geklots

van golfjes tegen het boord, een trots opduiken van een fuut.

De bomen en de hemel bekijken zichzelf in het water waarin

waterplanten, vissen, kreeften en slakken zichtbaar zijn. Alles

lijkt veel dichterbij. Men lijkt ook dichterbij zichzelf.

Er zijn wel zulke rivieren
Schoon water waar eeuwenoude bomen en het riet zich naar

toebuigen, waarvandaan wilde vogels rustig aan komen

zwemmen en dit langs charmante rivieren, kronkelend, met

variërende stroomsnelheden. In noordelijk Polen wachten

kanoroutes op u langs de rivier Brda, de Krutynia, en de Czarna

Haƒcza met hun watercentra (overnachtingsplaatsen). Daar kan

men praten over de fenomenen van waterbouwsels in Polen:

het Augustowski-kanaal, de hellingen waarlangs schepen over

land rijden, over kruisingen van waterwegen op verschillende

hoogtes. Men kan ook voor de fascinerende rivier Drw´ca

kiezen en het Brodnickie Merengebied, de rivier Drawa en het

Wa∏eckie Merengebied of voor de naar de Oostzee snellende

rivier Rega. Op liefhebbers van risico wachten bergrivieren –

de Dunajec en de Bóbr, liefhebbers van kanotochten in de

winter kunnen naar de Brda, de Drw´ca en de Wda rivieren. 

Onder de zeilen
Wie ooit door de Grote Mazoerische Meren heeft gezeild

komt hier voor de tweede, de derde, de vierde keer… Voor

de bijzondere, vreemde charme van dit waterland zorgen: het

Âniardwy-meer (met een oppervlakte van 11 duizend hectare)

en zijn 8 eilanden, het Mamry-meer (10,4 duizend hectare)

met 33 eilanden, en tientallen andere meren die door rivieren

en kanalen met elkaar zijn verbonden. Er zijn hier ongeveer

200 km zeilroutes. Rondom de meren bevindt zich de “groene

zee” van het Piska Woud waar stille golfjes naar toe leiden.

De zeillieden hebben enkele tientallen havens tot hun

beschikking die van alles en nog wat te bieden hebben. In de

Mazoery kunt u ook uw krachten in het windsurfen

uitproberen. Uitstekende omstandigheden voor windsurfing

bestaan in de Pucka Golf en de Oostzee bij de stad ¸eba.

Het Haf van Szczecin is een droomplaats voor liefhebbers

van wind en water. Hiervandaan is het niet ver weg naar de

Oostzee. In Trzebie˝ vindt u een zeilopleidingscentrum. Het

is dus mogelijk uitstekend te leren zeilen op de wateren van

het Haf en op de zee. Men kan ook naar het eiland Wolin

varen waar ooit een nederzetting van de Vikings lag en een

tempel van de Slavische god Âwiatowid staat. Op het eiland

bevindt zich het Woliƒski Nationaal Park.

Attracties 
op het water



Waterskiën

Zeilboten

Kanovaarders

Surfing



Waar berggeiten leven

Berggeiten huppelen door de hoogste partijen van de

Tatra – het verst oostelijk gelegen gebergte met alpine

karakter in het Zuiden van Polen. Uw grote avontuur

met de Tatra en de Podhale (het gebied aan de voet van

de Tatra) kunt u laten starten in Zakopane – een aan-

trekkelijke vakantieplaats, een bekend sport- en vakan-

tiecentrum. Hier kunt u beginnen te wandelen langs de

bijna 300 km lange toeristische routes met verschillen-

de moeilijkheidgraad. Iedereen zal hier wel iets voor

zichzelf vinden. Beginners – uitstekende voorwaarden

om met de bergen kennis te maken en ervan te gaan

houden. Meer gevorderden vinden hier routes langs de

rotsige toppen met kettingen, gespen en klemmen.

Men kan in ieder jaargetijde door de Tatra trekken.

De bergkenners nodigen uit voor de zomer en de vroege

herfst, liefhebbers van skitochten – in februari. Dankzij

het klimaat aldaar is het mogelijk dat u op een dag

tijdens uw wandelingen door de Tatra alle vier seizoenen

zult meemaken – van de zomer tot en met de winter.

U kunt altijd terecht in de Spartaanse berghutten met

een echte bergsfeer. Bij het afdalen kunt u de lokale

schapenkaas proeven die door de berglui wordt gemaakt

volgens een recept die vele generaties oud is.

De bergen van vrolijke verrassingen
De Sudeten verrassen door hun geologische rijkdom.

In de Sowie Bergen kunt u halfedelstenen vinden. Men-

sen die gepassioneerd zijn door goud kunnen deelnemen

aan het Internationale Kampioenschap in het Gouds-

poelen in Z∏otoryja. Het gebeurt misschien, dat u langs

de route ineens de moeflons ziet die uit Corsica in de

19de eeuw werden geïmporteerd. Aan de voet van de

bergen ziet u in ieder geval een fascinerende mengeling

van culturen – vooral de Poolse, de Tsjechische en de

Duitse cultuur. Hier, waar de grenzen van Duitsland,

Tsjechië en Polen bij elkaar komen, is de eerste Euro-

-regio Nysa-Nisa-Neisse (ERN) ontstaan. Het is aan te

bevelen met het rijke culturele leven van de regio ken-

nis te maken, evenals met de bijzonderheden van de na-

tuur of monumenten van militaire architectuur zoals het

Czocha-kasteel bij LeÊna of het 13de eeuwse slot in Bol-

ków. U zult worden verrast door het middel-eeuwse

Noorse kerkje Wang in Karpacz. Aanbevelenswaard zijn

de oude grotten met de Jaskinia Niedêwiedzia (Beren-

Langs bergenroutes

De Beskidy Het Morskie Oko meer De tocht langs de Dunajec-rivier



grot) in Kletno als de grootste en mooiste grot in Polen.

Kijk ook welke wonderlijke beeldhouwwerken de natu-

ur in de Góry Sto∏owe (Tafelbergen) heeft gevormd. Het

is ook de moeite om in de winter te reizen naar de ho-

ogste keten van de Sudeten, het Reuzengebergte of na-

ar het Masyw Ânie˝nika, dat ruim een eeuw geleden do-

or de Nederlandse prinses Marianne werd bezocht.

Bergen vanuit houtvlottocht
Natuurliefhebbers zeggen dat men de bijzonderhe-

den van het landschap van de Pieniny het beste ziet door

langs de rivier Dunajec een vlottentocht te maken – aan

elkaar verbonden kajakachtige bootjes – om hoge rotsen

en enkele honderden meters hoge rotsen te bewonderen,

verrassend door hun magnifieke majesteit.

In juni wordt op de Dunajec een internationale ka-

notocht georganiseerd met als hoogtepunt juist de Du-

najec-doorbraak. 

Het is ook aan te bevelen te voet naar de top Trzy

Korony (Drie Kronen) en de Sokolica te gaan om 

vanuit de hoogte te bekijken hoe de Dunajec zich een weg

door dit gebergte baant. Men treft hier vlinders aan die

elders niet voorkomen. Ook kunt u de kastelen in Nie-

dzica en in Czorsztyn bezichtigen en zich afvragen waarom

juist hier het verhaal ronddwaalt over de schatten van de

Inca’s.

Te midden van onbewoonde 
en mooie bergen

Het karakteristieke voor de Bieszczady – de bergen

gelegen in het zuidoostelijke deel van Polen – zijn de

zgn. po∏onina’s – enorme weilanden die zich in de ho-

gere partijen uitstrekken. Dit is een regio met de laag-

ste bevolkingsdichtheid van Polen. Nagenoeg onbe-

woonde, wilde gebieden, uitstekende terreinen om te

zoeken naar eenzaamheid en naar de sporen van oude

verhalen. In het najaar presenteert zich de buczyna kar-

packa (Karpatenbeukje) op zijn mooist. Dit is het wa-

re droomgebied voor wandel-aars in alle jaargetijden.

Langs de toeristische routes van de Bieszczady (ruim

300 km lang) wordt te voet, te fiets en te paard getrok-

ken, ’s winters ook op de ski’s (skiën en langlaufen).

Zeilliefhebbers waarderen de winden op het Solina-

-meer, een schilderachtig kunstmeer gecomponeerd in

het landschap van de Bieszczady.

Rotsenklimm Op de route in de Tatra Skiërs op de Kasprowy Wierch



Minstens twee Poolse Nobelprijswinnaars hielden van fiet-

sen. Tot de ontdekkers van de voordelen en bekoringen van

de fiets behoorden Marie Sk∏odowska-Curie en de auteur

van „Quo Vadis”, Henryk Sienkiewicz. Tegenwoordig kan

men heel Polen op de fiets doorkruisen. De gemarkeerde

routes leiden door ruim 3 duizend kilometer. Het meest be-

roemde traject is het Poolse stukje van de Trans-Europese

route R-1. De route leidt vanuit Kostrzyn door het merenrijke

gebied Ziemia Lubuska, door het Notecka Woud, het dal

van benedenloop van de Wis∏a, door de Elblàg Hoogvlak-

te tot aan de Pools-Russische grens.

Met de fiets naar het slot
Vroeger stapten de ridders voor een kasteel uit het zadel

van een paard. Tegenwoordig ziet men voor kastelen in Polen

fietsen geparkeerd. Het zijn de toeristen die de

onderscheiding „Kastelen” willen behalen, en door de

hoogvlakte Jura Krakowsko-Cz´stochowska trekken en

verschillende oude kastelen aandoen – met allereerst de

Krakause Wawel, dan door Pommeren en Mazoerië met de

gotische kastelen van de Kruisridders, door de Mazowsze

en de kastelen in Warszawa, de ruïnes van de gotische sloten

in Czersk (prachtig uitzicht op het dal van de Wis∏a) en Liw.

Zeer populair onder toeristen is het kasteel in Golub-

-Dobrzyƒ dat tot de tien meest bijzondere kastelen van Eu-

ropa wordt gerekend. Er worden internationale riddertoer-

nooien en kruisboogwedstrijden gehouden. Zulke toernooien

en wedstrijden worden ook georganiseerd in de kastelen in

Gniew, Brodnica, Ostróda en Ryn. Een vergelijkbare aantrek-

kingskracht heeft het kasteel Chojnik nabij Jelenia Góra.

Door de bergen
Steeds meer belangstelling genieten fietsroutes door de

bergen. Men kan feitelijk door alle Poolse bergen en hoog-

vlaktes op de fiets trekken. Bijzonder aantrekkelijk zijn fiet-

stochten door de Beskidy, de Bieszczady en door de Sude-

ten. In de Sudeten wordt ieder jaar een fietstocht naar de

Ânie˝ka (1602 m) georganiseerd – de hoogste top van het

Reuzengebergte die een prachtig panorama op de hele Su-

deten-bergen biedt.

De routes in de hoogste delen van het Reuzengebergte zijn

echter tamelijk moeilijk en gevaarlijk. Het is makkelijker en

veiliger om met de fiets over de glooiende hellingen te trek-

ken.

Op de fiets door Polen

Suwalski Landschapspark In de bossen van de Beskidy Bospaden in de Mazoery



Ontmoetingen van fietsers

Als u de Trans-Europese route R-I volgt (het Poolse ge-

deelte leidt vanuit Kostrzyn tot aan Braniewo), fietst u bij

Sul´cin door holle wegen, voorts door enorm grote bebo-

ste gebieden en langs de hoge oever van de benedenloop

Wis∏a die bekend staat om zijn panorama’s. Al acht keer zijn

door de Aliance Internationale de Tourisme (AIT), gezamen-

lijk met het Poolse Gezelschap voor Toerisme en Landver-

kenning (PTTK) wereldlijke fietsersontmoetingen georga-

niseerd in Polen. De ontmoetingen – in Zakopane, Rucia-

ne-Nida, Sopot aan de Oostzee, Kazimierz Dolny in de re-

gio van Lublin, Rogoênik in Silesië, Wis∏a in de Beskiden,

Pokrzywna in de provincie Opole en de laatste keer in Gi˝yc-

ko in het Land van de Grote Mazoerische Meren – worden

de routes speciaal voorbereid zodat het mogelijk wordt da-

genlang door de omgeving te trekken om de meest interes-

sante plekjes van de regio te bereiken.

Fietser aan de Oostzeekust Fietser in de bergen Fietsersbijeenkomst



Voor diegenen die tijdens de trektochten geen haast

hebben en de tijd kunnen vinden om natuur- en

cultuurschatten van dichtbij te bekijken, zijn er 30.000

km gemarkeerde wandelpaden. Daaronder treft u ook

Poolse trajecten van Trans-Europese  wandelroutes: ten

eerste de E-9 die langs de kust van de Atlantische Oceaan

uit Frankrijk door België, Nederland en Duitsland naar

Polen leidt en vervolgens langs de Oostzeekust – vanuit

ÂwinoujÊcie naar Braniewo gaat. De tweede route is de

E-11: uit Nederland door Midden-Duitsland, door

oeroude dalen en merengebieden in Polen naar de

Baltische landen. De E-11 komt Polen in S∏ubice bij de

Duitse grens binnen en verlaat Polen door de grens met

Litouwen bij de stad Ogrodniki.

We willen u graag aanmoedigen een wandeltocht door

uitgestrekte bossen en velden te ondernemen, bij

kampvuren aan meer- of rivieroevers uit te rusten en

langs de route interessante mensen te ontmoeten. 

Waar de natuur wild is
Soms loopt men enkele uren en komt men geen mens

tegen. Langs de routes in het Noord-Oost-Polen ziet

men dingen die elders niet voorkomen zoals het

prachtige Bia∏owieski Nationaal Park met het Europese

toevluchtsoord van de wisent en met overblijfselen van

het oerwoud waarin alleen aan de insecten ca. 11

duizend soorten leven. Men kan ook door het Wigierski

Nationaal Park wandelen en verder, daar waar het

Westen en het Oosten, het katholicisme en het

Russisch-orthodoxe geloof elkaar ontmoeten. We

treffen hier ook overblijfselen aan van Tartaarse

nederzettingen. De routes leiden door mooi golvend

terrein met veel rijke bossen.

Tussen de wandelende duinen
Men kan het zich moeilijk voorstellen, maar deze ruim

300 meter lange duinen verschuiven en eisen hele

dorpjes met hun kerken op. De wind verplaatst ze ca.

10 meter per jaar. Tijdens een wandeltocht door het

S∏owiƒski Nationaal Park, gelegen aan de kust van de

Oostzee, kan men zien hoe deze strijd tussen de levende

en de niet-levende natuur verloopt. Men kan ook een

installatie bekijken die bestemd was voor het afvuren

van de V-1 raketten die tijdens de Tweede Wereldoorlog

op Londen waren gericht. Verderop komt men bij Kluk,

Te voet interessanter

Poolse natuur De Beskidy



een oude Slavische nederzetting met goed bewaarde

vissershuizen, en door het mooie, charmante gebied van

de Kaszuby. De gletsjer bleek hier een fantastische

beeldhouwer te zijn, die morene heuvels en schitterende

meren heeft achtergelaten. Dit landschap wordt bedekt

door bossen waardoorheen de routes ons leiden naar

het openluchtmuseum in Wdzydze Kiszewskie, voorts

naar de 1000-jaar oude stad Gdaƒsk en naar de slechts

binnen enkele jaren opgetrokken stad en haven van

Gdynia.

Langs de historische route
Uit Poznaƒ – de wieg van Grootpolen, vooral bekend

om de muzikale tradities – komt men in de eerste hoofd-

stad van Polen, Gniezno. De Piasten-Route, genaamd

naar het eerste koningshuis van Polen, vormt een inte-

ressante toeristische route die beslist de moeite waard

is, als men kennis wil maken met de oorsprong van de

Poolse identiteit en als men de beginperiode van het

Christendom in Polen met de oude sfeer de revue wil

laten passeren. Onderweg kan men in Pobiedziska de

historische bezienswaardigheden van dit deel van Po-

len bezichtigen – in miniatuur. Hier vindt u alle bijzon-

dere gebouwen die langs de Piasten-Route aan te tref-

fen zijn twintig keer verkleind. In Gniezno kunt u de

H. Adalbert-Kathedraal bezichtigen die een voorloper

van de moderne Europese integratie genoemd zou kun-

nen worden. De route leidt verder uit Gniezno naar de

eilanden op het Legnickie Meer, waar zich overblijfse-

len van het palatium van Poolse heersers uit de 10-de

eeuw bevinden. Voorts loopt de route door bossen en

langs meren om bij Biskupin te komen, waar een 2,8

duizend jaar oude nederzetting is gereconstrueerd. Be-

gin september wordt daar gedurende een aantal dagen

een show gehouden die eraan herinnert, hoe duizenden

jaren geleden potten werden gebakken, hoe er werd

geweven, gebouwd, geteeld en hoe sieraden werden

gemaakt. Door rond het meer te lopen, kunt u Wene-

cja bereiken, waar zich een van de oudste openlucht-

musea van Polen bevindt, met een smalspoortrein die

nog steeds in werking is. Er zijn ook interessante

slotruïnes.

Wisent in het Woud van Bia∏owie˝a Het S∏owiƒski Nationaal Park Biskupin



Een lynx in Bia∏owie˝a

Een wolf in de Bieszczady

Een fuut in zijn nest op de Biebrza-rivier



Zooo’n vis!

In de Wis∏a in Polen werd een meerval van 74 kg op

een hengel getrokken, in de Oder worden ook records

gebroken als het gaat om snoekbaars en snoek. In de

bergrivieren kan men ook prachtige forellen vangen en

aan de Oostzee mooie zalm. Tussen S∏upsk en Ustka,

aan de rivier S∏upia worden Internationale Spinnig Hen-

gelwedstrijden gehouden waarbij zalm wordt gevangen. 

Liefhebbers van de hengelsport kunnen in Polen ge-

bruik maken van de centra van de Poolse Vereniging van

Hengelaars (PZW) die vis vangen op de binnenwate-

ren en op de Oostzee faciliteren.

Bijzondere jacht
Het is verlokkelijk in Polen op roofdieren, kleine die-

ren en vogels te jagen. Men gaat ook wel „op jacht” naar

het fascinerende gehuil van de wolven ’s winters in de

Bieszczady en het Suwalskie Merengebied, naar het

gebrul van herten  in de bergen en in de wouden van

Noord-Oost-Polen: het Borecka, Augustowska, Bia∏o-

wieska en Knyszyƒska Woud, naar het gekraak van

kraanvogels en naar concerten van hele vogelorkesten

in het riet van de rivieren de Biebrza, de Narew en de

benedenloop van de Oder… Men kan daar geluiden van

inmiddels zeldzame dieren op een band registreren.

Een ander jachtobject vormen sporen. In Polen treft

men sporen aan van lynxen, wolven, elanden, herten en

van wisenten, men ziet pootafdrukken en sporen van

activiteiten van otters en bevers. Mensen die graag op

zulk soort jacht gaan, zullen gastvrij worden onthaald

in boswachtershuizen diep in de bossen die over spe-

ciale kamers voor jagers beschikken. 

Fotosafari
Voor mensen die van geweldloos jagen houden zijn

er nog meer mogelijkheden. Liefhebbers van vogelob-

servaties zullen zich aan de rivieren de Narew en de Bie-

brza in een droomland voelen. De specialisten zijn una-

niem van mening dat deze gebieden tot de beste in Eu-

ropa behoren. Langs de Biebrza kan men zelfs 235 soor-

ten vogels aantreffen. Een bijzondere attractie vormen

de bataljons – vogels waarvan geen twee gelijke zijn.

Fotosafari, 
jagen 
en hengelen

Vissen in een bergbeek



Avontuur 
in de hemel

In Polen, in de middeleeuwse stad Toruƒ, die op de

UNESCO-lijst van het cultureel erfgoed staat

ingeschreven, werd de geniale astronoom, Nicolaas Co-

pernicus, geboren. De ontdekking van de structuur en

de orde van ons deel van de Melkweg hebben we hem

te danken. Zou het daarom  hiervandaan dichter bij de

hemel zijn? Poolse aëroclubs bieden opleidingen in vlie-

gen en zweefvliegen aan alle geïnteresseerden. Er zijn

ook goede omstandigheden om uw krachten in paragli-

ding en gliding uit te proberen, of om met een ballon

of parachute de lucht te veroveren. 

Opleidingen voor piloten van vliegtuigen vinden plaats

in Grudziàdz. Zweefvliegen kan men leren bij de

opleidingcentra in Leszno, op de berg ˚ar (bij Mi´-

dzybrodzie ˚ywieckie), in Nowy Targ, Jelenia Góra en

in Lisie Kàty bij Grudziàdz. Een voorwaarde om aan

zo’n opleiding deel te nemen is positief resultaat van

complex specialistisch medisch onderzoek.

Liefhebbers van paragliding vinden de beste plaatsen

daarvoor in de Poolse bergen: het Reuzengebergte, de

Beskid ˚ywiecki, de Tatra en in de Bieszczady.

Alle geïnteresseerden  willen we aanbevelen op voor-

hand contact op te nemen met de ruim 80 jaar onde

Poolse Aeroclub.

In de Beskid Âlàski



Praktische informatie

Ligging, gebied, klimaat
Polen ligt in centraal Europa. Aan de westkant grenst het aan

Duitsland, aan de zuidkant aan Tsjechië en Slowakije, aan de

oostkant aan Litouwen, Witrusland en Oekraine en aan de

noordkant aan een geïsoleerd stukje Rusland (het gebied rond

Kaliningrad). 312.700 km2 (achtmaal de grootte van Nederland)

worden bewoond door 38 miljoen mensen. De officiële taal is Pools.

Klimaat: middelmatig, gemiddelde temperatuur in juli 19 °C, ’s

zomers veel dagen met een temperatuur van 30 °C. Van januari tot

en met maart goede omstandigheden voor wintersporten.

Handig om te weten
U hoeft geen toeristische uitrusting mee te nemen naar Polen, die

kan ter plaatse gehuurd worden. Toeristische adviezen, informatie

over toeristische routes, verhuurbedrijven, evenementen en over de

geldende voorschriften en wetten is verkrijgbaar bij gespecialiseerde

organisaties.

• PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, tel. +(48-22) 826 22

51/55, fax 826 25 05 www.pttk.pl, biuro-zg@pttk.pl 

• PTSM – Polskie Towarzystwo Schronisk M∏odzie˝owych 

ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. +(48-22) 849 81 28

fax 849 83 54  www.ptsm.com.pl, hostellingpol@ptsm.com.pl 

• PFCC – Polska Federacja Campingu i Caravaningu 

ul. Grochowska 331, 03-838 Warszawa

tel./fax +(48-22) 810 60 50, www.pfcc.info, biuro@pfcc.pl 

• PZ˚ – Polski Zwiàzek ˚eglarski, ul. Chocimska 14

00-791 Warszawa, tel. (+48-22) 848 04 83, fax 848 04 82 

www.pya.org.pl, pyabiuro@pya.org.pl

• PZK – Polski Zwiàzek Kajakowy 

ul. Cio∏ka 17, 01-445 Warszawa 

tel. (+48-22) 837 14 70, 837 40 59 

www.pzkaj.pl, biuro@pzkaj.pl  

• PZJ – Polski Zwiàzek Jeêdziecki, ul. Ceg∏owska 68/70

01-809 Warszawa, tel. (+48-22) 834 73 21, fax 834 52 28

www.pzj.pl, pzj@pzj.pl 

• PZW – Polski Zwiàzek W´dkarski

ul. Twarda 42, 00-831 Warszawa, tel. (+48-22) 620 89 66 

www.zgpzw.pl, zgpzw@zgpzw.pl

• PZ¸ – Polski Zwiàzek ¸owiecki 

ul. Nowy Âwiat 35, 00-029 Warszawa

tel. +(48-22) 826 20 51 

www.pzlow.pl, pzlow@pzlow.pl 

• Aeroklub Polski

ul. Krakowskie PrzedmieÊcie 55 

00-071 Warszawa, tel. +(48-22) 826 02 43

www.aeroklubpolski.pl, biuro@aeroklubpolski.pl 

• ZPS – Zwiàzek Polskich Spadochroniarzy

ul. Koszykowa 79a, 02-008 Warszawa, tel. +(48-22) 621 26 84 

www.spadochroniarze.et.pl, biuro@spadochroniarze.et.pl 

• PZA – Polski Zwiàzek Alpinizmu, ul. Cio∏ka 17 

01-445 Warszawa, tel./fax +(48-22) 836 36 90

www.pza.org.pl, biuro@pza.org.pl

• PZKol – Polski Zwiàzek Kolarski, ul. Afrykaƒska 7a 

03-966 Warszawa, tel. +(48-22) 671 99 10

www.pzkol.pl, biuro@pzkol.pl

Waar te overnachten?
Er zijn hotels van verschillende categorieen: van simpele tot de

meest luxe hotels.

• Pools Systeem voor Reserveringen van Toeristische- en

Hoteldiensten: www.discover-poland.pl.

• Hotelreservering kan telefonisch of via Internet worden geregeld:

www.polhotels.com, www.polhotel.pl, www.hotelspoland.com,

www.hotelsinpoland.com, www.warsawshotel.com.

• Informatie en reserveringen van hotels van Orbis-Groep, 

tel. 0-801 606 606, +(48-502) 805 805, www.orbis.pl.

• Agrotoereistische reserveringen: tel. +(48-52) 398 14 34 GSM:

+(48-602) 459 137, www.agritourism.pl, federgg@wp.pl.

• Jeugdherbergen, tel. +(48-22) 849 81 28, 

tel./fax 849 83 54, www.hostelling.com.pl.

• Kampeerterreinen, tel./fax +(48-22) 810 60 50, www.pfcc.info.

Centra van toeristische informatie “it”

In de meeste Poolse steden treft u centra van toeristische

informatie. Daar kan men informatie verkrijgen over toeristische

attracties van de stad of regio, over overnachtingsmogelijkheden,

bus-, trein- en vliegtuigenverbindingen e.d. Er worden ook kaarten,

plattegronden en reisgidsen verkocht. Centra en punten van

toeristische informatie in grote steden of toeristische plaatsen:

• AUGUSTÓW

tel./fax +(48-87) 643 28 83 

www.augustow.pl, cit@augustow.com.pl

• BIA¸YSTOK

tel. +(48-85) 653 79 50, fax 743 51 13

www.city.bialystok.pl, itbialystok@poczta.onet.pl

• BIELSKO-BIA¸A

tel. +(48-33) 819 00 50, fax 819 00 61 

www.bielsko.pl, mcibielsko@skg.pl

• BYDGOSZCZ

tel. +(48-52) 322 44 62, fax 322 44 61

www.bydgoszcz-infotour.pl, it@plb.pl

• ELBLÑG

tel./fax +(48-55) 232 42 34

www.it.elblag.com.pl, touristinfo@wp.pl

• GDA¡SK

tel. +(48-58) 301 43 55, fax 301 66 37

www.it.gdansk.pl, it_gdansk@poczta.onet.pl

• GDYNIA

tel. +(48-58) 621 77 51, tel./fax 620 77 11

www.gdynia.pl/it, it@gdynia.pl, bpit@gdynia.pl

• GI˚YCKO

tel. +(48-87) 428 52 65, fax 428 57 60

www.gizycko.turystyka.pl, infogizycko@post.pl

• HAJNÓWKA

tel. +(48-85) 682 43 81, tel./fax 682 51 41 

www.powiat.hajnowka.pl, turystyka@sphajnowka.home.pl

• JELENIA GÓRA

tel./fax +(48-75), 767 69 35, 755 88 45

www.jeleniagora.pl, itratusz@box43.pl, itjtgciep@box43.pl

• KARPACZ

tel. +(48-75) 761 86 05, fax 761 97 16

www.karpacz.pl, it@karpacz.pl



• KATOWICE 

tel. +(48-32) 259 38 08, fax 259 33 69

www.um.katowice.pl, ciom@um.katowice.pl

• KAZIMIERZ DOLNY

tel./fax +(48-81) 882 13 11 

www.kazimierz-dolny.com.pl

informacja@kazimierz-dolny.com.pl

• KIELCE

tel. +(48-41) 367 64 36, fax 345 86 81

www.um.kielce.pl, informacja.turystyczna@um.kielce.pl

• K¸ODZKO

tel. +(48-74) 865 89 70, fax 865 89 71

www.ziemiaklodzka.it.pl, rit@powiat.klodzko.pl

• KO¸OBRZEG

tel./fax +(48-94) 352 79 39

www.kolobrzeg.turystyka.pl, turystyka@home.pl 

• KOÂCIERZYNA

tel. +(48-58) 686 28 80, fax 680 01 55

www.koscierzyna.gda.pl, gci@koscierzyna.gda.pl

• KRAKÓW

tel. +(48-12) 421 77 06, fax 421 30 36 

www.mcit.pl, info@mcit.pl

• KRYNICA

tel. +(48-18) 471 56 54, fax 471 55 13

www.krynica.pl, it@krynica.pl 

• LUBLIN

tel. +(48-81) 532 44 12, fax 442 35 56

www.turystyka.lubelskie.pl, loit@inetia.pl

• ¸EBA

tel. +(48-59) 866 26 00 

www.leba.kurort.pl, promocja@leba-kurort.pl

• ¸ÓDè

tel./fax +(48-42) 638 59 55

www.iturysta.pl, cit@citeuml.lodz.pl, lodz@turysta.pl

• OLSZTYN

tel. +(48-89) 535 35 66, tel./fax 535 35 66

www.wm.pl/turystyka, www.warmia.mazury.pl

• OPOLE

tel. +(48-77) 451 19 87, fax 451 18 61

www.opole.pl, mit@um.opole.pl

• OSTRÓDA

tel./fax +(48-89) 646 38 71

www.zegluga.com.pl, info@zegluga.com.pl

• POZNA¡ 

tel. +(48-61) 851 96 45, 94 31, fax 856 04 54

www.cim.poznan.pl, cim@mam.poznan.pl

• RZESZÓW 

tel./fax +(48-17) 852 46 11

www.rcit.res.pl, rcit@res.pl

• SANOK

tel./fax +(48-13) 463 28 59 

www.sanok.pl, www.bieszczady.pl

orbis.sanok@pbp.com.pl

• S¸UPSK

tel./fax +(48-59) 842 43 26, tel. 842 07 91 

www.slupsk.pl, it.slupsk@mars.slupsk.pl

• SUWA¸KI

tel./fax +(48-87) 566 58 72

www.suwalki-turystyka.info.pl, biuro@suwalki-turystyka.info.pl

• SZCZECIN

tel. +(48-91) 489 16 30, fax 434 02 86

www.zamek.szczecin.pl/turystyka, cikit@zamek.szczecin.pl

• SZKLARSKA POR¢BA

tel. +(48-75) 717 24 49, fax 717 24 94

www.szklarskaporeba.pl, it@szklarskaporeba.pl

• ÂWINOUJÂCIE

tel./fax +(48-91) 322 49 99

www.swinoujscie.pl, cit@swinoujscie.pl

• WARSZAWA

tel. +(48-22) 94 31, fax 524 11 43

www.warsawtour.pl, info@warsawtour.pl

• WROC¸AW

tel. +(48-71) 344 31 11, fax 344 29 62

www.dolnyslask.info.pl, dot@tur-info.wroc.pl

• ZAKOPANE

tel. +(48-18) 201 22 11, fax 206 60 51

www.zakopane.pl, promocja@um.zakopane.pl

info@um.zakopane.pl

• ZIELONA GÓRA 

tel./fax +(48-68) 323 22 22

www.zielona-gora.pl, turystyka@zielona-gora.pl

Buitenlandse vertegenwoordigingen van de
Poolse Organisatie voor Toerisme

! BELGIE Brussel

tel. +(32-2) 740 06 20, fax 742 37 35

www.polska-be.com, info@polska-be.com

! DUITSLAND Berlin

tel. +(49-30) 210 09 20, fax 210 092 14

www.polen-info.de, info@polen-info.de

! FRANKRIJK Paris

tel. +(33-1) 42 44 19 00, fax 42 97 52 25

www.tourisme.pologne.net, info@tourisme.pologne-org.net

! GROOT BRITTANNIE London

tel. +(44-20) 7580 88 11, 7580 66 88, fax 7580 88 66

www.visitpoland.org, info@visitpoland.org

! HONGARIJE Budapest

tel. +(36-1) 269 78 09, fax 269 78 10

www.polska-tourist.info.hu bakonyi@polska.datanet.hu

! ITALIE Roma

tel. +(39-06) 482 70 60, fax 481 75 69

www.polonia.it, turismo@polonia.it

! NEDERLAND Amsterdam

tel. +(31-20) 625 35 70, fax 623 09 29

http://poleninfo.tripod.com, poleninfo@planet.nl

! OOSTENRIJK Wien

tel. +(43-1) 524 719 112, fax 524 719 120

www.poleninfo.at, info@poleninfo.at

! SPANJE Madrid

tel. +(34) 91 541 48 08, fax 91 541 34 23

www.poloniatour.org, poloniatour@poloniatour.org

! USA New Jersey

tel. +(1-201) 420 99 10, fax 584 91 53

pntonyc@polandtour.org, www.polandtour.org

! ZWEDEN Stockholm

tel. +(46-8) 21 81 45, 21 60 75, fax 21 04 65

www.tourpol.com, info@tourpol.com
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www.orbis .p l

Partner
van de Poolse Oganisatie voor Toerisme

55 hotels in 29 steden in Polen
10 500 kamers

conferenties en banketten
uitstekende keuken

recreatiecentra


