DOSSIER PERSREIZEN POLEN 2017

Jaarlijks organiseert het Pools Informatiebureau een aantal persreizen in kleine groepjes naar de meest
interessante spots van dat jaar. In 2017 gaat de aandacht naar heel concrete adressen. Reistips, zeg
maar, voor wie houdt van steden, van trendy plekjes, van goed eten, van een pracht van een kasteel,
van genieten van de natuur, van contact met locals, van varen en water, of gewoon van een vakantie
aan zee.
Hieronder beschrijven we een vijftal reizen, waar je steengoede artikels uit haalt, waar je prachtige
foto’s kunt nemen, waar lezers verrast en geboeid op zullen reageren. Er gaan jaarlijks een kleine
100.000 Belgen naar Polen op reis en stuk voor stuk laten ze zich verrassen door de architectuur, de
cultuur, de geschiedenis, de natuur, de hartelijke ontvangst. En vooral ook door het feit dat je al die
elementen in Polen samen treft. Polen verrast. En wij verrassen u.
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Wielka Petla Wielkopolski – de Grote Lus van Wielkopolska
Reis over land en op het water
Datum: 8 – 11.06. 2017

Wielkopolska

Wielki betekent groot. En dat adjectief klopt. Wielkopolska is de grootste van de 16 regio’s in Polen.
Het ligt niet ver van de grens met Duitsland, op ongeveer 100 km van Berlijn, rond de hoofdstad
Poznan. Het gebied strekt zich lang uit over 29.826 km² (ter vergelijking Vlaanderen is een kleine
14.000 km² groot). Het is 292 km van het meest noordelijke tot het meest zuidelijke punt van de regio.
Ongeveer de helft van het gebied is landbouwgrond, een kwart is bebost. Dat betekent concreet dat
je met de wagen het ene bos uit en het andere bos in rijdt en tussendoor zicht hebt op een licht
heuvelachtig landschap met rondom akkers en weiden, hagen en bermen. De boerderijen hebben vaak
statige huizen en altijd is er wel een paardenstal in de buurt. En als je je wat verdiept in het landschap,
zie je ook veel waterlopen en meren.
Wielka Petla
Is Pools voor Grote Lus. De Grote Lus van Wielkopolska is een uitgestippelde route over het water in
de regio Wielkopolska en de aangrenzende regio. En groot is die zeker: maar liefst 687,9 kilometer is
de totale lengte van de route, en die gaat 338,4 km over de rivier Warta, 187,2 km over de Notec, 15
km over het Kanaal van Bydgoszcz en dan bijna 150 km over het stuk water dat terug naar de Warta
gaat: een paar kanalen en rivieren en een tiental meren. De route strekt zich uit over drie regio’s in
Polen: naast Wielkopolska ook Lubuskie en Kujawsko-Pomorskie. Varen kan je met gemotoriseerde
vaartuigen tussen de 24 m en de 67 m lang, afhankelijk van het stuk dat bevaren wordt. Ook kano’s en
kajaks kunnen de hele route afvaren, waarbij de smallere en minder bevaren stukken vaak meer
uitnodigend zijn.
De Grote Lus van Wielkopolska verbindt de Poolse waterwegen met waterwegen in West-Europa via
de Oder en de Spree en met Oost-Europa via de Wisla, de Narew en de Neman. Het noordelijke deel
van de Lus maakt deel uit van de Europese waterweg E70 van Antwerpen tot Klaipeda.
Op het programma van de reis:
Deze persreis gaat door op gedeeltes van de route die liggen op het grondgebied van Wielkopolska.
Vertrekplaats van de reis is Poznan, de hoofdstad van de regio. De Lokale Dienst voor Toerisme van
Poznan werkt de laatste jaren aan een ongewoon dynamisch beleid, met resultaat. Je mag in Poznan
rekenen op een hartelijk onthaal, je geniet er van goede hotels en typische restaurantjes. Een gids leidt
je door het gezellige oude centrum. Je maakt kennis met de twee stadsgeiten, je bezoekt de lokale
trots van de stad: het museum van de – jawel - stadscroissant en je hebt ook wat vrije tijd om zelf door
de straten en steegjes te kuieren.
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De rest van de reis stap je in de rol van de watertoerist. Je vaart met een boot grote stukken van de
Grote Lus van Wielkopolska, uiteraard op het grondgebied van de regio. Eenmaal je Poznan hebt
verlaten, zijn onuitspreekbare plaatsnamen deel van de reis. Lad en Nowe Miasto is een mogelijke
eerste vaaretappe, Śrem en Puszczykowo een mogelijke tweede, maar kijk niet verwonderd op als er
andere routes worden gekozen, er is keuze te over. De bedoeling is om gedurende twee dagen water
en land te combineren en na een vaaretappe aan te leggen bij een interessante plaats voor een
bezoekje, zoals het woord ‘watertoerist’ laat vermoeden. Tussenin worden transfers voorzien, zodat
je je een goed beeld kunt vormen van de verschillende waterlopen.
In Nowe Miasto bijvoorbeeld ligt, aan het water, het restaurant ‘Onder de Zwarte Ooievaar’ en je kan
er overnachten in een paardenhoeve in Hermanow. Niet ver van Puszczykowo ligt het schitterende
paleis van Rogalin, dat kan bezocht worden. Zo maak je kennis met de sfeer van het 19-de eeuws Polen,
waarin de Poolse adel tal van landhuizen en paleisjes optrok en daar concerten en literaire
ontmoetingen in organiseerde.
De reis eindigt uiteraard weer in Poznan, misschien wel op het eiland Ostrow Tumski, in de rivier Warta,
met een bezoek aan het interactief historisch centrum over het eiland.
Schrijf je snel in voor een reis op land en water in een grote regio en kom terug naar huis met de
melodie van Poolse Szanty – zeemansliederen - in je hoofd. Sfeer verzekerd.
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Persreis Hoevetoerisme in Malopolska
Datum: 21-25.06.2017

Małopolska

Deze reis gaat over hoevetoerisme, reizen op het platteland, met een verblijf in één van de vele grote
landhuizen, of bij particulieren die houden van dieren, van het landschap dat hen omgeeft, die
aandacht hebben voor ecologie en voor een goed contact met hun gasten.
Deze reis is een onthaastreis in de mooie regio Malopolska, de regio van Krakau. Een adresjesreis ook.
Je bezoekt een paar agrotoeristische verblijfplaatsen en proeft hun charme, je ruikt het hout van de
oude plafonds, je voelt de stoelen kraken, je zult ongetwijfeld overal proeven van het zelfgemaakt
gebak en genieten van een kop thee. In de handdruk van de eigenaar zul je merken hoe trots hij is op
zijn huis en zijn streek. Vergeet zeker je fototoestel niet, want alleen foto’s kunnen je artikel voorzien
van de nodige sfeer, de authenticiteit die je tijdens deze reis leert kennen. Het verhaal van een paar
selfmade-adresjes in Polen. We bespreken er hieronder een aantal.
Vertrek- en eindpunt van de reis is Krakow, stad van de oude Poolse Koningen. De statige rivier Wisla
stroomt langzaam onderaan de voet van het Wawelkasteel en tussen de oude Joodse wijk en het hippe
district Podgorze. Al snel gaat het zuidoostwaarts, richting Ujanowice voor een bezoekje aan de hoeve
‘Za piecem’. Dat betekent letterlijk ‘achter de oven’ en dat is dan ook waar je de eigenaars van deze
hoeve vaak vindt. Ze bakken hun eigen brood en geven voor kinderen worskhops brood bakken.
Kinderen van gasten helpen op deze boerderij mee om de kippen, konijnen, ganzen en koeien te
verzorgen. De kamers zijn eenvoudig ingericht, in de tuin is een trampoline, een schommel en een
barbecue.
Vooraleer we naar het volgende adres gaan kijken, passeren we langs het meer Dobczyce, een
stuwmeer, dat deels ook dient voor de winning van drinkwater. Daarom is zwemmen en watersport er
verboden, maar langs de oevers vind je vissers, wandel-en fietsroutes en de ruïnes van het kasteel van
Dobczyce.
Lesniakowka, even verderop, is de naam van een groot domein op de buiten, met twee huizen, allebei
met houten vloeren, houten wanden, houten plafonds, houten meubelen, veel licht en met een grote,
gedeelde, groene tuin. In de tuin staat ook een oude stal, waar kinderen naar hartenlust kunnen
spelen. De eigenares heeft het huis zelf omgebouwd tot een ecologisch paradijsje, waar ze naast
eigenbereide ecologische maaltijden en een heerlijk verblijf voor gasten ook artistieke workshops
organiseert. In de zomer zijn er vruchten uit de tuin, er is eigen honing en je kan zo het bos in voor
een stevige wandeling. Dit huis ligt op 35 km van Krakau, dus eerst de mooiste stad van Polen bezoeken
en dan een weekje pure rust, waarom niet?
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Na Lesniakowka, trekken we richting de Poolse bergen. Nee, niet Zakopane en het Tatragebergte, we
gaan meer oostelijk naar de Beskidy Niskie, de lage Beskiden. Onderweg doorkruisen we het platteland
van Malopolska met de vele appelgaarden en passeren langs plaatsen als Mszana Dolna, waar we één
van de kerkjes vinden van de route van de oude houten architectuur. Of we stoppen in Nowy Sacz, één
van de grotere stadjes en diens kleine, maar bijzonder pittoreske zusje Stary Sacz. Vandaar gaat het
naar de grens met Slowakije, de streek die gekend is omwille van zijn specifiek bergklimaat. Hier vind
je dan ook de oude kuuroorden als Szczawnica, Krynica en Piwniczna Zdroj. Vandaaruit bezoeken we
van zuid naar noord de volgende adresjes.
Swystowy Sad is een domein met twee houten huizen, ook gelegen in dezelfde streek van de Beskidy
Niskie, dus goed voor wie houdt van bergachtig gebied en wandelen. Ook hier wordt langlaufen (zelfs
tot maart) aanbevolen en in de directe omgeving is er een paardenmanège en je kunt er mountainbikes
huren. Extra hier is de nadruk op de Lemkowski cultuur. De ‘Lemkowie’ zijn een oud volk, met een
eigen taal en cultuur van deze streek. In Swystowy Sad kun je leren koken op traditionele manier, je
kunt liedjes leren en in de vroege herfst ook paddenstoelen plukken.
Dom na Lakach is zo’n adres aan de voet van de berg Lackowa, in het gebied van het gebergte Beskidy
Niskie. Het is een groot huis op de buiten, met houten vloeren, houten wanden, houten plafonds,
houten meubelen, veel licht en een grote groene tuin. Ideaal voor een verblijf met kinderen, ver van
lawaai en gevaarlijk verkeer, midden tussen de ecologische weides en in de buurt van twee kleine
dorpjes. Wandelaars trekken van hieruit door de schilderachtige valleien van de Beskiden en kunnen
de lagere bergen in de buurt te voet of met de fiets verkennen. In de winter kun je er heerlijk
langlaufen. Een ideaal adres voor wie houdt van rust en van lange wandelingen.
Sadecki Bartnik is in tegenstelling tot sommige andere adressen ook geschikt voor groepen. De
eigenaar leidt een bijen-bedrijf en maakt zelf honing en allerlei producten op basis van honing.
Verblijven kun je in twee huizen, waar in totaal 50 slaapplaatsen zijn voorzien, met 1- 2-, of 3persoonskamers met telkens een eigen badkamer. Er is ter plekke ook een eigen restaurant.
Verder noordwaarts komen we langs het meer Jezioro Roznowskie. Is de streek Malpolska eerder
gekend omwille van de bergen, dan zijn hier de mogelijkheden voor watersport legio. Je kunt allerlei
materiaal huren, zeilen, zwemmen of gewoon zonnebaden op één van de stranden. Er zijn pensions,
campings, hotels en allerlei adressen voor verblijf bij particulieren. Je kunt in de buurt fietsen,
wandelen, paardrijden en zelfs zweefvliegen. Een trekpleister middenin de regio.
Het laatste adres op de reis is Bacowka Bialy Jelen, een plek waar je zowel met het gezin, maar ook
met grotere groepen terecht kan. De formule is nog steeds ‘bij particulieren’, maar je betrekt een
kamer in een iets groter complex, wat het gevoel van een eenvoudig, charmant hotel geeft. Het
gebouw ligt op een heuvel met mooi uitzicht op de omgeving. Binnenin is er een sauna en een
bubbelbad.
Om te eindigen in schoonheid duiken we onder de grond, een zoutmijn in. De grootste en meest
gekende zoutmijn in Malopolska is die van Wieliczka, maar de mijn van Bochnia – die ook op de lijst
van UNESCO Werelderfgoed prijkt- ligt letterlijk op onze route en het is beslist de moeite waard om
ook hier eens een kijkje te nemen. Van daar gaat de reis terug naar Krakow, altijd een mooie afsluiter.
Een reis om niet te vergeten, alleen al door de gastvrijheid van de Polen.
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Z E E
Persreis Vakantie aan zee
Voor zonnekloppers en strandlopers, maar dan anders
Datum: 13-17.06.2017

Pomorskie

Deze reis laat je kennismaken met de Poolse kust in Pommeren. Je reist langs Sopot/Gdansk - Leba en
Krynica Morska en langs het Slowinski Nationaal Park. Je maakt kennis met kuuroorden in Polen, met
brede Poolse zandstranden, met kleurige houten vissersloepen en met duinen als een woestijn.
We starten centraal aan de kust van Pommeren bij het Slowinski Nationaal Park. Dat is een beschermd
gebied met zeer beperkte toegang, omwille van het unieke karakter van de bewegende duinen. De
verzanding wordt beperkt door de meren in het binnenland en door bossen, maar niettemin is het
indrukwekkend om het park door te steken en je plots op een 40 meter hoge duin te bevinden en
rondom alleen zand te zien. Na een lange dag met veel wandelaars, steekt soms een wind op, die alle
sporen van de mensen bedelft onder het zand.
Om het park te bezoeken, vertrek je het beste vanuit Leba. Het is best wel een eindje stappen, dus
maak zeker gebruik van de ter beschikking gestelde (huur-)fietsen of treintjes. Leba is net als Ustka
een bekende Poolse badstad. Iets groter en populairder, vaak ook druk bezocht in de zomer. Families
komen hier hun zomervakantie doorbrengen en genieten van het strand en het schone water. Leba
heeft tal van overnachtingsmogelijkheden: campings, hotels en bed and breakfasts, ook pensions
worden aan de Poolse kust frequent bezocht.
Even verderop naar het oosten maakt het land een scherpe bocht, naar de baai van Gdansk. Gdansk,
de Hanzestad, de driestad ook. Badplaats Sopot, haven Gdynia en stad Gdansk zijn vergroeid met
elkaar. Dat zal ook duidelijk worden tijdens deze reis. Je kunt overdag volop genieten van de stad
Gdansk met statige patriciërshuizen, smalle straten, waterspuwers, restaurants, een oude hijskraan en
een tip-top splinternieuw museum van Solidariteit. En ‘s avonds vlucht je door de stadspoort richting
het strand van Sopot. Je eet in een hip tentje een gebakken verse vis, je flaneert op de bekende pier
van Sopot, je geniet van een zonsondergang en je slaapt in een groots hotel. De volgende morgen kun
je nog voor het rijkelijk ontbijt al pootjebaden in de zee. Wie weet vind je nog wel een verdwaald stukje
amber, het Baltische goud.
Maar de reis is nog niet gedaan. Nog verder naar het oosten mondt de trotse Poolse rivier Wisla uit in
de zee. Net even ten oosten daarvan heb je alweer zo’n iel stukje landtong, dat grenst aan de Russische
enclave Kaliningrad. Daar, midden op dat zogezegd verlaten strookje land, ligt het druk bezochte
kuuroord Krynica Morska. Aan overnachtingsplaatsen geen gebrek hier. Je hebt de keuze uit
eenvoudige pensions en luxe wellnesscentra. Gezinnen met kinderen komen hier zeker aan hun
trekken voor een heerlijke vakantie, met zon, strand, water en wind.
6

Poolse pracht en praal
Datum: 27.09-01.10.2017

Lubelskie

Je kunt er niet naast kijken in Polen, naast de getuigen van het weldadige verleden, het herenleven,
met concerten en jachtpartijen en literaire salons. Het wemelt in Polen van de statige landhuizen,
paleizen en kastelen.
In deze reis nemen we je mee door de Poolse bossen, naar grote tuinen vol vallende bladeren en naar
weiden en stallen vol paarden in de regio’s Lubelskie en Swietokrzyskie in het oosten en zuidoosten
van Polen. Daarmee volgen we zoals steeds de rivier Wisla, de rivier die zowat de rode draad is
doorheen het land en zijn geschiedenis.
We overlopen de plaatsen stroomopwaarts en starten bij Pulawy. Polen kent nog steeds ronkende
achternamen van afstammelingen van de Poolse adel. Baronnen, heren, graven en gravinnen hebben
nog steeds invloed en aanzien. In Pulawy treffen we de naam Czartoryski in het naar hen genoemde
Palac Czartoryskich. Het werd echter oorspronkelijk gebouwd in de 17-de eeuw voor de heer
Lubomirski, die de bouw ervan toevertrouwde aan architect Tylman van Gameren – een link met de
Nederlanden. Het plan was rechthoekig en het had vier torens, gebouwd dus om te beschermen en
dat was relatief nieuw voor die tijd.
Het paleis beleefde een paar oorlogen en een brand. In de 18-de eeuw werd het door leden van het
geslacht Czartoryski in rococostijl heropgebouwd, maar tijdens de Russische overheersing, ging veel
van het paleis verloren. Een groot deel van de eigendommen reisden naar Parijs. Na de oorlog kwamen
veel stukken terug naar Krakau, waar dan ook het museum Czartoryskich (met de dame met Hermelijn
van Da Vinci) werd opgericht.
We wijken dan even af van de Wisla en maken kennis met die andere aristocratische naam: Zamoyski.
Deze familie heeft een paleisje laten bouwen in Kozlowka, vlakbij het gelijknamige landschapspark.
Net als het paleis in Pulawy gaat ook dit paleis van erfenis tot erfenis, met de nodige verbouwingen en
stilistische aanpassingen. Het Zamoyski-paleis ligt in een schitterende tuin en je kunt niet alleen het
paleis bezoeken, maar ook de kapel en – opvallend- de galerij van socialistische kunst. Een knipoog
naar het verleden.
Ten zuiden van Kozlowka ligt de mooie stad Lublin. Lublin is een studentenstad en is tot op heden
gerenommeerd omwille van de universiteit. Lublin is een levendige stad met een van fraaiste
historische centra (Stare Miasto) van het land. Dit oude centrum is relatief onaangetast gebleven
tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar raakte gedurende het communistische bestuur in verval.
Recente renovaties hebben het hart van de stad zijn oude glorie teruggegeven.
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Anders dan in Warschau, Krakow of Gdansk, hebben de grote toeristenstromen Lublin nog niet echt
weten te vinden. Dat maakt een bezoek aan de stad een extra bijzondere en authentieke ervaring. Tot
de fraaiste bezienswaardigheden van Lublin behoren onder meer de Wieza
Trinitarska (Trinitariërstoren), het Stary Ratusz (oude stadhuis) en het Zamek (kasteel). In het kasteel
bevindt zich de Kaplica sw. Trojcy (kapel van de Heilige Drie-eenheid), die geheel bedekt is met de best
bewaarde Russisch-orthodoxe wandschilderingen van heel Polen.
Terug naar de rivier Wisla houden we halt in wat zo’n beetje het buitenverblijf is van veel inwoners
van Warschau, Kazimierz Dolny. Ooit bedrijvig door de graanhandel, is Kazimierz nu eerder de plek om
lui en langzaam bij te komen van het hectische leven in de hoofdstad. Kazimierz is sfeervol, mooi en
schitterend gelegen langs de Wisla. Er huist een volkje van artiesten en cultuurminnaars en je treft er
dan ook elk jaar weer een paar hoogstaande culturele events. Reken daarbij de bourgondische
eetplekjes en je weet al snel waar je een weekendje wilt doorbrengen.
Een stukje meer stroomopwaarts aan de Wisla liggen Sandomierz en Baranow Sandomierski, twee zeer
gekende plaatsen in de regio van Swietokrzyskie. Sandomierz is een stadje dat in de middeleeuwen
werd opgericht. Het oude centrum is prachtig gerestaureerd en je staat verwonderd over het aantal
monumenten op zo’n kleine schaal. Sandomierz is een provinciestadje, niet groot, gezapig en vooral
mooi gelegen op de hoogvlakte van de Swietokrzyskie bergen en uittorenend boven de rivier.
Baranow Sandomierski, dat vaak in één adem genoemd wordt met Sandomierz is vooral gekend
omwille van het kasteel. Het is een prachtig kasteel dat kan bezocht worden, gelegen in een groot park.
Opvallend zijn de vier hoektorens, het rechthoekige plan en de prachtige binnenkoer. Ook hier heeft
Tylman van Gameren een hand gehad in het ontwerp van het kasteel, vooral dan van het interieur. Het
kasteel dient als museum, maar er is ook een hotel, een restaurant, een conferentiecentrum, een
golfacademie en er worden vele events georganiseerd.
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Persreis Warszawa en Lódź
Datum: 21-24.09.2017

Warszawa en Łódź (Łódzkie)

Dit is een persreis voor een publiek van citytrippers, of eerder van cultuur-en designminnaars, van
creatievelingen die nog wat ideeën willen opdoen. We bezoeken twee steden, Warschau en Lodz
(spreek uit woedzj). Beide steden hebben een zeer rijk historisch verleden, maar daar gaan we deze
reis niet dieper op in, tenzij om te weten te komen waar al die creatieve impulsen toch vandaan komen.
We concentreren ons vooral op wat er gebeurt op het terrein van SOHO Factory en in het district van
OFF Piotrkowska.
Warschau
Het is in Polen al een jarenlange discussie welke stad de mooiste is. Warschau is lang niet altijd de
publiekslieveling geweest. Maar het staat als een paal boven water dat in Warschau al jarenlang een
dynamiek broeit. De laatste tijd borrelen de initiatieven van het jonge, hippe volkje dan ook overal op.
En dat nog het liefst aan de overkant van de rivier. Dat is dus niet de kant van het historische
stadscentrum en de mooie daktuin op de Universiteitsbibliotheek. Niet de kant van de
Chopinconcerten in open lucht in het park, ook niet de kant van de wijk rond het Stalinistische Paleis
voor Cultuur en Wetenschappen, waar de ene moderne wolkenkrabber naast de andere oprijst.
De andere kant van de rivier, daar ligt Praga, de oude arbeiderswijk. En daar ontstonden al eerder
artistieke projecten in de vroeger wodkafabriek of in een soort buurt-cultuurcentrum dat bewoners
van deze wijk betrekt in evenementen. Wij gaan daar naar SOHO Factory, een terrein een stukje achter
het nationaal stadion. De verwijzing naar Londen en New York is niet toevallig. De initiatiefnemers
waren in Warschau op zoek naar soortgelijke ruimte voor artistieke projecten en hebben dan ook
bewust deze naam gebruikt. En ze hebben die ruimte gevonden, zo lijkt. Op een oud fabrieksterrein
worden gebouwen gerestaureerd, ingericht als loft, als meubelwinkel, als atelier, als magazijn van
Engelse stoffen, als digital designstudio, als productiehuis voor films, als stichting voor cultuur,
wetenschap en educatie, … We treffen er ook Adventure Warsaw, een bureau voor
Warschauliefhebbers, dat je in een oud Nysa-busje meeneemt terug in de communistische tijd van
Warschau (toch een stukje van het verleden, dus). We bezoeken er ook het neon-museum, dat de
neon-reclame van de periode kort na de oorlog opwaardeert. Zoek naar Soho Factory op google maps
en je merkt in de omgeving: een hip restaurant, een architectenbureau, een faculteit van de
universiteit, een theater, een tattooshop, maar ook een groot groen park, een meer, een hele
bewonerswijk. Soho ligt waar het moet liggen.
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Łódź
Ook Lodz heeft een heel verhaal te vertellen, terug in de geschiedenis, als studentstad, als
textielgrootstad, als centrum van de Poolse film, als modestad. Het zijn wellicht deze creatieve roots,
die ook in Lodz ervoor zorgen, dat het wemelt van ideeën en die bundelen zich in OFF Piotrkowska. Er
is namelijk de statige winkelstraat Ulica Piotrkowska, met herenhuizen en paleisjes van
textielbaronnen. Maar je hebt ook OFF Piotrkowska, het centrum voor creatieve industrie. Het is, in
tegenstelling tot Soho in Warschau, een district midden in de stad, net even naast de Ulica
Piotrkowska, waar in een wirwar van steegjes en binnenkoeren een aantal gebouwen in gebruik
genomen zijn door DJ’s, fotografen, klerenontwerpers, lopers die in hun runnerswinkel ook gezonde
sapjes verkopen, grafici, koks, organisatoren van events. Zoals de eigenaar van de skateshop het
uitdrukt: no need to rush in OFF Piotrkowska.
Warschau en Lodz door een trendy bril. Wie surft mee?

Interesse om in te schrijven voor één van deze persreizen?
Contacteer Dominika Szulc: dominika.szulc@pot.gov.pl of 02 740 06 20
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