
 

 

 

 

 

 

5-daagse vtbKultuur-trip 

Warszawa, poza utartym szlakiem  

Warschau, buiten de gebaande paden 

(deels per fiets) 
Woensdag 7 tot en met zondag 11 augustus 2019 

 

Programma en reisleiding: Luc Vanmarcke 



  

Oude stad 

Czapskipaleis 



 

Dag 1 • woensdag 7 augustus 
 
Afspraak om 05.40 uur op de luchthaven van Zaventem (ter hoogte van de apotheek in 
de vertrekhal) 
 
Wie met het gezamenlijk taxivervoer vanuit Kortenberg naar de luchthaven reist, komt 
tegen 04.40 uur op de parking van OC Berkenhof (Beekstraat 25, Kortenberg) 
 
Ruimbagage: 1 stuk, max. 23 kg. • handbagage: 1 stuk, max. 8 kg. 
 
Rechtstreekse lijnvlucht met LOT Polish Airlines  
Vlucht LO 232 Zaventem 07.40 uur > Warschau 09.40 uur 
 
Transfer met autocar van de luchthaven Warschau Frédéric Chopin [Lotnisko Chopina w 
Warszawie] naar ons hotel in de stadswijk Śródmieście Północne (Noord), i.e 
‘downtown’ Warschau, het nieuwe zakendistrict. 
 
De namiddag en avond verkennen we in het bijzonder het Warschauer historische 
stadscentrum,. De Oude Stad, waarvan de bouwgeschiedenis teruggaat tot de 12de  
eeuw, raakte tijdens de Poolse veldtocht in 1939 zwaar beschadigd door de terreurbom-
bardementen van de Luftwaffe. Nagenoeg alle bouwwerken, die na de Opstand van 
Warschau in 1944 door de Nazi-legers systematisch zijn gedynamiteerd, zijn in een ta-
melijk krampachtig historiserend idioom wederopgebouwd; de Oude Stad is in 1980 aan 
de UNESCO-Werelderfgoedlijst toegevoegd. 
 
We starten de wandeling aan de rotonde-gen. Charles'a de Gaulle'a, om vandaar de 
straat-Nowy Świat te volgen, welke een deel van de Koninklijke Weg, Trakt Królewski, 
behelst. Aan het Pomnik Mikołaja Kopernika, het Nicolaas-Copernicusmonument, wordt 
de straatnaam Krakowskie Przedmieście, de Krakauer stadswijk. Hier bevinden zich – 
op de bonnefooi: het paleis-Kazimierz, oorspronkelijk daterend uit de 17de eeuw, dat 
van 1817 tot 1931 een middelbare-scholengemeenschap huisvestte, waar de vader van 
Frédéric Chopin (1810-1849) leraar Frans was en dat Chopin zelf onder zijn alumni telt; 
het paleis-Czapskich, een van de meest opmerkelijke voorbeelden van rococo-
architectuur in Warschau, omgebouwd tussen 1712 en 1721; de 19de eeuwse Grand 
Hotels-Bristol en -Europejski; en de neo-klassieke Sint-Annakerk, Kościół św. Anny, on-
veranderd sinds 1788. 
 
Eenmaal het Koninklijk Paleis, Zamek Królewski w Warszawie, voorbij, bereiken we al-
ras het Marktplein van de Oude Stad, Rynek Starego Miasta Warszawy, om te eindigen 
aan de van de voormalige stadsomwalling enig overgebleven barbacane, Barbakan w 
Warszawie, die de zuidergrens van de Nieuwe Stad, Nowe Miasto, vormt.  
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant. 
Overnachting in Hotel Sofitel Victoria*****. 
 



  

Polin, Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden 
(arch.: Lahdelma & Mahlamäki, Kuryłowicz & Associates, 2013)  

Museum voor Moderne Kunst 
(arch. Adolf Krischanitz, 2002) 

https://www.archdaily.com/office/lahdelma-mahlamaki
https://www.archdaily.com/office/kurylowicz-associates


 

Dag 2 • donderdag 8 augustus 
 
De ochtend gaan we puik uitgeruste stadfietsen ophalen. De fietsen, die we ’s avonds in 
het hotel stallen, blijven tot onze beschikking tot de voorlaatste dag van ons verblijf.  
Warschau is een gemakkelijke bestemming om fietsend te verkennen. In het bijzonder 
de herhaalde, massale vernielingen naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog – het 
getto van Warschau, met een aanvankelijke oppervlakte van 3,5 vierkante kilometer, 
werd na de opstand van januari tot april 1943 blok voor blok neergehaald – hebben een 
geavanceerd urbaan ontwerp, met ruime lanen, voorzien van veiliglopende, separate 
fietspaden, met zich gebracht. Het stadsreliëf kent nauwelijks hoogtes noch laagtes. 
 
We starten onze fietstocht doorheen de wijk-Nowolipki (Wola), gedurende de lange na-
oorlog onder Sovjet-hegemonie heropgetrokken in radicaal-modernistische stijl. 
 
Het Joodse kerkhof, Cmentarz Żydowski, van Warschau beslaat 33 hectaren en is een 
van de meest uitgestrekte van Europa, ja allicht, van de hele wereld. Het overgrote deel 
van de grafstenen getuigen van een verstilde soberheid, maar andere zijn uiterst rijkelijk 
gedetailleerd ; grote mausolea variëren in stijl, die in sommige gevallen een hang naar 
oriëntalisme verraadt of uitgesproken art déco is.  
Onder de vele beroemde personaliteiten die er begraven liggen is, enigszins paradoxaal, 
het symbolische graf van de Pools-Joodse pediater, pedagoog en kinderboekenauteur 
Janusz Korczak (1878/1879-1942), né Henryk Goldszmit, die “in Nacht-en-Nevel” ver-
dween, een van de frequenst bezochte. (In de straat-Jaktorowska 6 (Czyste/Wola) is 
nog het gebouw overgebleven van een van de kinderweeshuizen waar Korczak werk-
zaam was; vandaag is hier het Korczakianum ondergebracht).  
Gemikt wordt op een korte rondleiding op het Joodse kerkhof. 
 
Vervolgens veranderen we van koers en fietsen naar het Polin, het Museum van de Ge-
schiedenis van de Poolse Joden, waar we een gegidste rondleiding plannen. 
 
De tweede dag is een museumdag.  
 
In het Museum voor Moderne Kunst, Muzeum nad Wisłą, een paviljoenbouw die eerder 
in gebruik was als onderkomen voor de Temporäre Kunsthalle Berlin op het brownfield, 
belendend aan het voormalige Palast der Republik in afbraak, bezoeken we de lopende 
tijdelijke tentoonstelling. 
 
We dwarsen de Wisła-rivier via de brug-Poniatowskiego en fietsen verder naar het Neon
-museum, gewijd aan het documenteren en de bewaring van “Koude-Oorlog-
lichtreclames en elektrografisch design”. 
 
Het Praga-district betreft een vrij vroeg geïndustrialiseerde suburb - stroomafwaarts de 
rivier Wisła - die, sinds “het einde van het communisme” in 1989, een revitaliseringskuur 
ervaart en nu vele jonge kunstenaars en andere arty farty-fauna de vaker vervallen fa-
briekspanden inpalmen. 
 
We nemen een kijkje in de emblematische openluchtmarkt-Różyckiego. 
De Warschause dierentuin, Ogród Zoologiczny Warszawski, langs fietsend bereiken we 
opnieuw ons hotel. 
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant. 
Overnachting in Hotel Sofitel Victoria***** 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1878
https://nl.wikipedia.org/wiki/1879
https://nl.wikipedia.org/wiki/1942


  

Chopin-monument, Lazienski Park 

Dianatempel Lazienski Park 



 

Dag 3 • vrijdag 9 augsutus 
 
Op vrijdagvoormiddag proberen we een rondleiding te reserveren in de Franse ambas-
sade (1962-1970), een machinegelijk gebouw, waarvan de elementen van het façade-
parement door Jean Prouvé (1901-1984) zijn ontworpen; we komen eveneens langs de 
Nederlandse Koninklijke ambassade, Ambasada Królestwa Niderlandów. 
 
Aan de straat-Johna Lennona treffen we de zogenaamde “Finse huizen”, “domki fińskie” 
aan. 
 
Vandaar fietsen we naar het park-Łazienkowski of de Koninklijke Baden, Łazienki 
Królewskie, alwaar behalve het Łazienkowski-paleis, Pałac Łazienkowski – ook wel 
Paleis op het Water, Pałac na Wodzie of het Paleis op het Eiland, Pałac na Wyspie, 
genaamd – en het Belvedèrepaleis, Pałac Belwederski, onder andere een classicistisch 
amfitheater, aan de oever van het parkmeer, Theater op het Eiland, Teatr na Wyspie, en 
een Diana- of Sybille-tempel, Świątynia Diany resp. Świątynia Sybilli zijn. Aan de 
westrand van het park verbluft een lichtelijk pompeus Chopin-monument,  pomnik 
Fryderyka Chopina.  
 
We eindigen de dag met een rondrit in de wijk-Mokotów, waar heel wat spraakmakende 
voorbeelden van interbellum-architectuur resp. architectuur uit het onmiddellijke postbel-
lum zijn terug te vinden. 
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant. 
Overnachting in Hotel Sofitel Victoria*****. 
 
 



  

Marszalkowskastraat 

Panorama Sky Bar van het Marriothotel 



 

Dag 4 • zaterdag 10 augustus 
 
De voormiddag fietsen we, deels in het spoor van de antropologe Joanna Baczko, die 
van 2014 tot 2015 voorzitter van de Pools-Joodse Jeugdraad, Żydowska Ogólnopolska 
Organizacja Młodzieżowa (ZOOM) was, langs de straat-Marszałkowska, een icoon van 
sociaal-realistische bouwstijl, tot het Grondwetplein, Plac Konstytucji.  
 
We nemen een kijkje in de overdekte Koszyki-markt, Hala Koszyki. 
 
Mokotowka is een end of the line-winkelstraat en een opmerkelijke illustratie van het 
fenomeen dat sociologen in hun aparte jargon, het ‘soc speak’ of ‘sociologese’, aanmer-
ken als ‘gentrificatie’. 
 
In de namiddag keren we op onze stappen terug en gaan het bezoekersplatform van het 
231 meter-hoge Paleis van de Cultuur en de Wetenschap, Pałac Kultury i Nauki, bekij-
ken, een belevenis waar u bij een stadstrip naar Warschau niet omheen kunt. 
 
Rustiger kijkplezier is te beleven in het Fotoplastikon Warszawski, een stereoscopisch 
theater, gebaseerd op het Kaiserpanorama-systeem, van roterende oude-diabeelden uit 
Warschau. 
 
We laten onze fietsen bij het verhuurbedrijf achter en sluiten de dag af met een happy 
hour drink in de Panorama Sky Bar van het Marriott-hotel. 
 
Avondmaal in een plaatselijk restaurant. 
Overnachting in Hotel Sofitel Victoria*****. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kaiserpanorama


 

Maria-Sklodowska-Curiemuseum 

St.-Kazimierzkerk op het Nieuwe Stadsplein 



 

Dag 5 • zondag 11 augustus 
 
De laatste dag wandelen we door ‘Nieuwland’, Nowe Miasto, het stadsdeel benoorden 
de Oude Stad, waar de vroegste bouwwerken van weliswaar uit de 14de eeuw dateren. 
U vindt er onder meer het Maria-Skłodowska-Curiemuseum, Muzeum Marii Skłodowskiej
-Curie. Het Nieuwe-Stadsplein, Rynek Nowego Miasta, is heel wat rustiger om te lun-
chen dan de Rynek Starego Miasta. 
 
Transfer met autocar van het hotel naar de luchthaven. 
 
Rechtstreekse lijnvlucht met LOT Polish Airlines  
Vlucht LO 231 Warschau 19.55 uur > Zaventem 22.05 uur 

Wilanówpaleis 



 

 

 

Kostprijs:  
• € 965,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij inschrijving  
  van minimum 20 deelnemers 
• toeslag 1-persoonskamer: € 165,00 
 
Inbegrepen: 
• rechtstreekse vlucht van Zaventem naar Warschau en terug 
• transfer van de luchthaven naar het hotel en terug 
• verblijf in het Hotel Sofitel Victoria***** op basis van kamer met ontbijt 
• 4 x avondmaal in een plaatselijk restaurant 
• 3 dagen fietshuur en veilige stalling in het hotel 
• bezoeken en toegangen 
• fooien 
• eigen audiofoonsysteem  
• Luc Vanmarcke als gids van vertrek tot aankomst 
 
Niet inbegrepen 
• middagmalen, dranken en persoonlijke uitgaven 
• annulerings- en/of reisbijstandsverzekering 
  (kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg) 
• eventuele verhoging van de luchthaventaksen en/of brandstoftoeslagen 
• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKultuur-pas (gezinslidmaatschap) 
 
Taxivervoer: 
Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berkenhof te Kortenberg 
(parkeergelegenheid) naar de luchthaven van Zaventem en terug is mogelijk  
tegen € 17,00 per persoon. 
 
Meer informatie en inschrijven: 
vtbKultuur Kortenberg • guido.craps@vtbkultuur.be 
www.vtbkultuur.be/kortenberg 
huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 
 
Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 
praktisch uitgewerkt door Europe Travel Consult, Mol 
 
Programmabrochure: 01/02/2019 
Programma-aanpassingen blijven mogelijk. 
 
© vtbKultuur Kortenberg 
 
Foto blz. 8 onderaan: © Mariott Warschau 
Foto blz. 11: © Przemyslaw Jahr, Wikimedia Commons 
Alle andere foto’s: © Depositphotos 


