
 

 

 

 

 



Breslau Supporter Arrangement 
Donderdag 7 juli t/m zondag 10 juli 

 

 

Donderdag 7 juli  

Vluchten met KLM Schiphol – Berlijn Tegel 

Vertrek Amsterdam 07:05 – Aankomst Berlijn 08:25  
   of 
Vertrek Amsterdam 09:00 – Aankomst Berlijn 10:25 
   of 
Vertrek Amsterdam 10:10 – Aankomst Berlijn 11:25 
    
 

Optie 1: Openbaar vervoer (3.5 uur reistijd) – passend bij de 1e vlucht keuze* 

09:10 Bus TXL naar Berlin Hauptbahnhof 
09:37 Trein naar Poznan (richting Warsaw) 
12:24 Aankomst Poznan (18 km van Biedrusko bivak) 
* bij elke vluchtkeuze wordt een passend treinschema gezocht 

Optie 2: Huurauto met navigatie (300 km) 

Bij aankomst op de luchthaven staat de economy huurauto met navigatie klaar 

 

 

Hotels in/nabij Biedrusko 

Optie 1: 

Hotel Relax (3 *) 5 km van Biedrusko 
Eenpersoonskamer incl. ontbijt 3 nachten 
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Optie 2: 

Novotel Poznan Centrum (4 *) 15 km van Biedrusko 
Eenpersoonskamer incl. ontbijt 3 nachten  

  

 

Zondag 10 juli 

Optie openbaarvervoer 

12:32 Trein Poznan naar Berlijn 
15:43 Aankomst Berlijn HBH 
16:00 Bus TXL naar vliegveld  
 

Retour vlucht Berlijn – Amsterdam 

Vertrek Berlijn 17:25 – Aankomst Amsterdam 18:45 
   of 
Vertrek Berlijn 19:00 – Aankomst Amsterdam 20:20 
   of 
Vertrek Berlijn 19:30 – Aankomst Amsterdam 21:00 
 

 
Totaal prijs per persoon met vervoer met trein: € 390 
Totaal prijs per persoon met huurauto (delen met 2 personen): € 410 
 
Dit is een prijs voorbeeld. Mocht u andere data of vertrek airport willen, dan kunnen wij een 
op maat voorstel doen. 
 

Voorwaarden: 

 Bovengenoemde prijzen zijn op basis van een eenpersoonskamer, inclusief vlucht 
hotel en transport. Mocht u een tweepersoonskamer (met twee aparte bedden) willen 
dan is dit € 20 voordeliger per persoon voor het totale verblijf. 

 Meerprijs Novotel Poznan Centrum €80 per persoon. 

 Wij zijn er niet voor verantwoordelijk als de organisatie op het laatste moment de 
bivak wijzigt. Dit kan extra kosten met zich meebrengen voor bijvoorbeeld het 
wijzigen van verblijf. 

 Bovengenoemde prijzen zijn op basis van prijspeil 14 april 2016, op het moment van 
boeken kan de prijs wellicht hoger zijn 

 Genoemde vlucht en trein tijden kunnen afwijken  

 Kosten betreden rally terrein zijn voor eigen rekening 

 Kosten transfer tussen hotel en rally terrein of bivak niet in begrepen 

 Kosten dienen vooraf betaald te worden. 


