
PITTORESKE HANZESTAD AAN DE ODER
Wrocław is een oude Hanzestad met de Via 
Regia en de Barnsteenroute toen als belang-
rĳke handelsroutes. Dwars door de stad 
stroomt de Oder. Lopers en fietsers maken 
dankbaar gebruik van de heraangelegde 
boulevards langs de rivier, inwoners en be-
zoekers verzamelen er op zomeravonden. 
De pittoreske eilandjes in de Oder zĳn met 
elkaar verbonden via voetgangersbruggen.  

Vandaag is Wrocław een sfeervolle studen-
tenstad. Zowel in de winter als in de zomer 
huist hier een gezellige sfeer. Met veel be-
weging in de bars en restaurantjes, zowel op 
de markt als in de straten errond. Drink een 
lokaal biertje in Spiż, de eerste mini-brou-
werĳ van Polen. Nota bene in de kelder van 
het stadhuis. Ook qua eten zit je hier goed, 
van traditionele gerechten tot de bewuste 
keuken van de vele hippe, veganistische 
bars die de stad rĳk is.

Wrocław werd in Brussel verkozen tot Best European Destination 2018. Een titel die de Poolse stad weg-
kaapte voor de neus van populaire steden als Bilbao, Milaan, Athene, Budapest, Lissabon, Praag, Parĳs, 
Wenen en Amsterdam. In 2016 was Wrocław bovendien Culturele Hoofdstad van Europa. Twee goede 
redenen dus om in te zoomen op deze onontdekte parel, ook wel het Poolse Venetië genoemd.

MEI ‘68?
Ook voor gezinnen is Wrocław een leuke 
bestemming. Zo word je op verschillende 
straathoeken en pleintjes verwelkomd door 
een van de meer dan 350 bronzen kabouter-
beeldjes. Ontzettend leuk om er onderweg 

Vlieg met LOT Polish Airlines 
in 4 uur tijd naar Wrocław, 

via Warschau. Rechtstreeks 
vliegen kan ook, met Ryanair 
vanuit Charleroi. Of waarom 

geen autovakantie om Wrocław 
met Krakau te combineren 

en onderweg een bezoek aan 
Auschwitz te brengen?

TIP

Verkozen tot beste Europese 
bestemming van 2018

CITYTRIP WROCŁAW

zo veel mogelĳk te tellen. De kabouters van 
Wrocław eren het Poolse anticommunisti-
sche Oranje Alternatief. Een verzetsbewe-
ging die op zĳn beurt weer refereert naar 
de Nederlandse en Belgische kabouterbe-
weging en de mei ‘68-revolte.

CULTURELE HOOFDSTAD 2016
In Wrocław is cultuur koning. De stad was 
in 2016 Culturele Hoofdstad van Europa 
en blĳft investeren in een steengoed cul-
tureel programma. Check de concertzalen, 
bezoek met je kids de exotische vissen en 
reptielen van het Afrykarium en leer alles 
over water in Hydropolis. Wrocław onbe-
kend? Kan, maar het is er te leuk om het 
onbemind te laten.

  Kom langs in Polen, en ontdek jouw reisverhaal. 

Vraag ernaar bij ons, uw reisagent.

polen
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