
 

  

NIEUWS & TIPS & UITNODIGINGEN VOOR REISPROFESSIONALS 
 

  

WARSCHAU- EUROPEAN BEST DESTINATION 2023 
Zoekt u een verrassende city trip voor uw klanten? U heeft het gevonden! De hoofdstad van 
Polen, Warschau, is door European Best Destinations uitgeroepen tot Europa's beste 
bestemming voor 2023! 
"Mooi, vriendelijk, groen, ruimdenkend, perfect voor een stedentrip met het gezin, een culturele 
stedentrip, een winkelervaring, een romantisch verblijf, Warschau, uw Europese beste 
bestemmingen 2023 heeft voor iedereen iets te bieden", luidt de verklaring van European Best 
Destinations. 

ZIE PROGRAMMA VOORBEELDEN  

 

 

  

http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e8f/599d378540e96/Ee8FGR9y
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e7p/599d378540e96/wykJazOo
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e82/599d378540e96/1HWT3SJaI
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e8s/599d378540e96/16LpvU9uI


POLEN IN DE MICHELIN-GIDS 
Foodies opgelet! De Poolse Organisatie voor Toerisme en MICHELIN-gids werken samen om 
Poolse steden en hun indrukwekkende culinaire scènes te promoten! 
De talrijke invloeden hebben de Poolse keuken ongewoon rijk aan smaken gemaakt! Polen 
ligt op het kruispunt van handelsroutes van Europa en Azië. De handelaars kwamen van ver 
om amber te kopen en brachten heerlijke kruiden en hun eigen culinaire ideeën mee. 
Inspecteurs zijn al op pad gegaan om de beste restaurants in Kraków, Warschau en Poznań 
(& de regio's) te evalueren! 

 

EUROPESE SPELEN 2023 IN KRAKÓW EN MAŁOPOLSKA 
Van de 28 disciplines van de Europese Spelen in Krakau zijn er 21 Olympische disciplines, en 
19 daarvan hebben de rang van kwalificatietoernooi voor de Olympische Zomerspelen van 
2024 in Tokio. Als onderdeel van de Europese Spelen worden ook twaalf toernooien om het 
Europees kampioenschap gehouden.  
Bezoek onze site voor lijst met alle disciples. 

TICKETS MET DISCOUNT 

 

  

 

http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e95/599d378540e96/uAe9BKkQ
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e95/599d378540e96/uAe9BKkQ
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e9i/599d378540e96/qdO9yOAA
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/e9v/599d378540e96/UP5l6OAQ
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/ea8/599d378540e96/18CnW5V8Y


  

SOPOT - 200 JAAR VAN SPA RESORT 
Gelegen op 12 km van het historisch centrum van Gdansk, is de kleine stad Sopot de meest 
modieus badplaats van Polen! 
Zijn visitekaartje is de langste houten wandelpier in Europa die maar liefst tot een halve 
kilometer in de zee reikt. 
Sopot heeft vele attracties en activiteiten voor elk seizoen.  
Het is een perfecte plek voor een stedentrip, familievakanties, romantisch uit je of 
ontspannen. 
Daarom is het de moeite waard om Sopot in 2023 te bezoeken! 

NEEM EEN KIJKJE  
 

 

ALLEEN DOOR AFRIKA - 
DE OPZIENBARENDE REIS 
VAN KAZIMIERZ NOWAK 1931-36 
In de jaren dertig van de vorige eeuw doorkruiste een Poolse journalist op zijn fiets, per kano 
en op een dromedaris heel Afrika op eigen kracht. Hij reisde over meer dan 40.000 kilometer, 
zonder noemenswaardig budget en deed er meer dan vijf jaar over om weer thuis te komen. 
In het boek ‘Alleen door Afrika’ reconstrueert Tom Ysewijn de reis op basis van de kranten 
artikels van Kazimierz Nowak. We reizen mee door koloniaal Afrika van de jaren dertig. 

MEER OVER KAZIMIERZ NOWAK & BOEK  

 

http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/eay/599d378540e96/uSSmypWQ
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/ebb/599d378540e96/lNPfZ7VG
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/ebo/599d378540e96/17OvXYoH0
http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/eal/599d378540e96/19OI81mNy


  

 

 

http://mail1.link.mail.poland.travel/k3/6397/3b/ec1/599d378540e96/byq0Xqti

