


We kunnen ons beroemen op een goed bewaarde
natuur. We hebben maar liefst 22 nationale parken
en 122 landschapsparken, tientallen reservaten en
duizenden natuurmonumenten die van het unieke
karakter van ons land getuigen. Het noordoostelijke
deel, ook wel "De Groene Longen van Polen"
genoemd, behoort tot de laatste regio's in Europa
met onaangetaste natuur en bijzondere 
landschappen. In Polen kunnen alle vormen 
van toerisme en recreatie worden uitgeoefend. 
Ons land biedt een ideale plaats om fantastische
avonturen te beleven.
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Polen – een land van 
tienduizend meren en
ongetemde rivieren

Binnen de Poolse grenzen bevinden zich ongeveer
tienduizend meren. De meeste meren bevinden zich in
twee grote merengebieden: het Mazoerskie Merengebied 
en het Pomorskie (Pommeren) Merengebied die samen
een groot gedeelte van het land omvatten. Het landschap
van deze merengebieden, gevormd in het verleden door
de gletsjer, is zeer gevariëerd en vol schilderachtige
heuvels en dalen. Een concentratie van meren treft u ook
aan in het oosten van Polen – het ¸´czyƒsko-W∏odawskie
Merengebied – en in de Lubuskie-Regio. In het zuiden
vindt u ook vele prachtige bergmeren.

Naast kleine "oogjes" van een of enkele hectares 
oppervlakte hebben wij ook reuzen zoals het 

Âniardwy-meer dat bij winderig weer op een gevaarlijke
zee lijkt. Sommige meren zijn verborgen in diepe dalen
zoals het Haƒcza-meer, andere strekken zich uit op
vlakke, vochtige laagvlaktes zoals het Dru˝no-meer of de
meren van het ¸´czyƒsko-W∏odawskie Merengebied. 
Er zijn meren met voedselrijk water die daarom met
brede stroken van waterplanten zijn omringd, waaruit 
een geruis en gekrijs aan vogelgeluiden opstijgt. 
Anderen meren zijn minder rijk, maar daarentegen
zuiverder – men herkent ze aan de weerspiegeling van het
landschap. Een groot deel van Poolse meren is verborgen
in wouden. De oevers zijn bebost, vaak treft men ook
zandstranden aan. Ieder kan hier iets voor zichzelf 
vinden: liefhebbers van watersporten, hengelaars, 
natuurliefhebbers en vogelkijkers. Vogels worden vooral
door die meren aangetrokken die intensief dichtgroeien
en langzaam tot moeilijk bereikbare moerasachtige
gebieden worden omgevormd.

DE WIS¸A

De grootste Poolse rivier is tevens een van de laatste
grote rivieren in Europa die niet gereguleerd is.

Liefhebbers van water en van natuur worden ook
aangetrokken door kleinere rivieren: de Czarna Haƒcza,
de Krutynia, de Drawa of de Drw´ca (ruim 200 km), 
die in zijn geheel een natuurreservaat is. Deze rivieren
behoren tot de mooiste kanoroutes.



Polen – een land 
van 30 wouden

De toerist die naar Polen komt, heeft de kans om uit te
rusten in mooie en schone bossen. Qua bebossing wordt
ons land weliswaar door veel andere Europese landen
ingehaald, met name door Scandinavië, maar we kunnen
ons wel beroemen op zowel natuurlijke bossen zoals het
Woud van Bia∏owie˝a als op bossen die zorgvuldig door
de mens worden onderhouden: het Piska Woud, het
Knyszyƒska Woud of de Bory Tucholskie. Veel 
braakliggende terreinen werden bebost, de oude 
dennenbossen werden verrijkt met loofbomen. 
Thans kunnen we trots zijn op ongeveer dertig 
boscomplexen die de naam woud dragen.

Onder de bossen domineert de den en in de
bergachtige gebieden de spar. Andere bomen ontbreken
echter ook niet waardoor er veel schilderachtige
gemengde complexen bestaan. Naast de den en de spar
groeien hier berkenbomen, eiken, linden en haagbeuken,
in veel regio's ook beuken. Moerassige dalen zijn
begroeid met elzenbomen met hier en daar de es en de
berk. Als er in de lente water blijft staan, ontstaan er
ontoegankelijke gebieden die toevluchtsoorden van 
wilde dieren blijven.

In de bossen leven veel herten, reeën en wilde zwijnen,
vooral in de regio's van Mazoery, Pommeren en de
Pogórze. Onder de wilde roofdieren trekken, naast de
populaire vos en bosmarter, de inmiddels zeldzame lynx
en de wolf de aandacht van natuurliefhebbers. Die laatste
treft men vooral in de Bieszczady aan (ca. 20 stuks). 
Veel natuurliefhebbers pleiten voor een volledige
bescherming van het dier. 

Onder de typische bosvogels is een ontmoeting 
met auerhanen en hazelhoenen bijzonder waardevol. 
Ook interessant zijn de roofvogels die weliswaar 
in bossen wonen maar over het algemeen hierbuiten 
op jacht gaan.

Steeds grotere delen van bossen staan onder
bescherming in de vorm van reservaten, nationale 
parken en landschapsparken. Ze zijn rijk aan bosvruchten
– vooral de bosbessen, bosaardbeien, rode bosbessen 
en veenbessen – en diverse paddestoelen.



Polen – onaangetaste natuur

DE WERELD VAN WILDE MOERASSEN

Uitzicht op eindeloze, in de lente watervolle uiterwaarden
van de Biebrza – een ongeregelde, moerasachtige rivier 
– is adembenemend. Vanuit de lucht ziet men de Biebrza
als een labyrint van zijarmen, meanders en oude 
rivierbedden, gescheiden door weilanden en 
waterplanten. 

De uiterwaarden, ook al zijn ze enorm, nemen slechts
een deel van het dal in beslag. De rest bestaat uit enorme
moerassen. Een deel daarvan ligt op laagvlaktes, begroeid
met zegge, mossen, kleine struiken en dwergbomen die
aan een toendra doen denken. Hier en daar groeien
moerasachtige loofbossen met overwegend elzenbomen,
berken en essen. In het middelste gedeelte van het
Biebrza-dal, in het "Rode Moeras"-reservaat, groeit een
oud, dwergachtig moerasbos van dennenbomen. Tussen
de moerassen treft men zanderige heuvels aan die lange
ketens vormen – genaamd kippestokken. De moerassen
zijn een toevluchtsoord van elanden die uitsluitend hier
de periode van de Tweede Wereldoorlog hebben 
overleefd. De rivier zelf, met alle zijtakken en wilde
kanalen, is het huis van bevers. Beide diersoorten hebben
zich, nadat ze door de mens nagenoeg uitgeroeid waren,
hier aan de Biebrza weder hervonden. Het dal van de 
rivier is de meest belangrijke toevlucht van water- en
moddervogels in Europa (ongeveer 250 soorten). 
De meest karakteristieke soorten die hier hun 
broedplaatsen hebben zijn: de kemphaan, de dubbelsnip,
regenwulpen en grote kraanvogels. Ze worden vergezeld
door andere, helaas uitstervende soorten: watersnip,
bloedbek, bosrietzanger, moerasgier, moerasvelduil 
en andere. De landschappen van de Biebrza zijn in ieder
jaargetijde betoverend. In de lente bloeien hele plantages
van de gele dotterbloemen, 's zomers worden 
de weilanden versierd door veldiris, kattestaart 
en moerasgras, die subtiele geuren verspreiden. 
Het dal van de Biebrza wordt beschermd als Biebrzaƒski
Nationaal Park, opgenomen in het Internationale 
Ramsat-Verdrag over bescherming van moerassige
gebieden.

DE GROENE LONGEN VAN POLEN

In het noordoostelijke deel van Polen, waar de natuur 
het meest uitbundig en wild is, en waar zich de minste
industrie en verstedelijking bevindt, heeft men het zgn.
Functionele Gebied "De Groene Longen van Polen"
opgericht. Ecologische landbouw, agrotoerisme 
en natuurtoerisme worden hier gestimuleerd. 
In een steeds grotere mate is dit een gebied waar 
gezond voedsel wordt geproduceerd.



Polen – paradijs voor vogels
en hun speurders

We kunnen ons beroemen op een grote populatie van de
witte ooievaar -ca. 40 duizend paren. De meeste ooievaars
nestelen in Warmië en Mazoery. Bekend zijn ooievaars-
-dorpen zoals Lejdy of ˚ywkowo in de Mazoery, waar zich
ca. 40 ooievaarsnesten bevinden. De vogels kunnen 
vanuit een speciaal observatiepunt worden bekeken.

Een naast familielid van de witte ooievaar is de zwarte
ooievaar. Dit is een veel zeldzamer soort, maar zijn 
populatie in Polen is onlangs sterk gegroeid. Omdat 
dit een vogel is die in Europa zeer zelden voorkomt, 
trekt hij veel vogelliefhebbers naar Polen.

TOEVLUCHTSOORDEN VAN VOGELS

In het Poolse landschap treffen we nog veel andere 
plaatsen waar bepaalde vogelsoorten kunnen worden
geobserveerd. Naast de reeds vermelde dalen van de
Biebrza en van de Wis∏a en het Woud van Bia∏owie˝a, 
verdienen de volgende gebieden bijzondere aandacht:

HET NATUURRESERVAAT "S¸O¡SK" (met een opp. 
van 4166 ha) aan de monding van de Warta in de Oder.
Grote watervlaktes trekken duizenden vogels aan, met
name ganzen en eenden. Het reservaat is bovendien de
overwinteringplaats voor vogels uit Noord-Europa. 

DE MILICKIE-PLASSEN, gelegen ten Noordwesten van
Wroc∏aw, in het dal van de Bartycza. Het is het grootste
complex van vissloten in Europa met een oppervlakte van
6800 hectare. De oeverplanten bieden veiligheid aan
nesten van water- en moddervogels. De Milickie-Plassen
zijn een waar paradijs voor jagers. Veel informatie kan
worden verkregen bij het Ornithologisch Station van de
Universiteit van Wroc∏aw dat zich in Ruda Milicka bevindt.

HET RESERVOIR SIEMIANÓWKA, gelegen aan 
de bovenloop van de Narew, vlakbij de grens met 
Wit-Rusland. Aan de oevers van een ondiep waterreservoir
strekken zich moerassen uit waar ruim 112 soorten vogels
hun tehuis hebben gevonden. Hier nestelen o.a. twee
zeldzame soorten van zeezwaluwen.

HET ¸UKNAJNO-MEER in Mazoery, erkend als een
UNESCO Biosfeer Reservaat, is een ondiep 
waterreservoir waar zich in de lente ontelbare water- en
moddervogels verzamelen. In de herfst en in de winter
komen hier enorme hoeveelheden eenden, aalscholvers
en fuut (zoetwaterduiker) bijeen. Maar het reservaat 
is vooral bekend om de kolonie van de zwaan die ca. 
1000 stuks telt. Het reservaat is gesloten voor toeristen,
maar er kan vanaf de weg Miko∏ajki-Gi˝ycko worden
geobserveerd.

De meeste vogelliefhebbers in Polen zijn verenigd in de
Landelijke Gezelschap van Vogelbescherming (OTOP), 
maar er zijn er ook andere verenigingen. Ook bestaan er 
reisbureaus gespecialiseerd in ornithologische excursies 
uit het buitenland.



Polen – de schoonheid 
van de bergen

In het Zuiden wordt Polen begrensd door fragmenten 
van twee grote bergketens – de Karpaten en de Sudeten.
Elke keten valt uiteen in een aantal kleinere gebergtes
met onderling grote verschillen qua hoogte, soort rotsen
en landschap.

ALPIJNSE SCHOONHEID VAN DE TATRA

De Tatra vormt het hoogste Poolse gebergte en heeft een
alpine karakter. De bergen zijn opgebouwd uit zowel
granietrotsen, die vooral de zgn. Hoge Tatra vormen, 
als kalkgesteente. Er kan worden gezegd dat dit de
miniatuur-Alpen zijn. Op een vrij kleine oppervlakte 
van 176 km2 vinden we diverse soorten ketens, die 
in de Alpen ver uit elkaar liggen. De schoonheid wordt 
vergroot door de bergmeren met de Morskie Oko 
(Het Oog van de Zee) als het meest beroemde meer. 
Er zijn ook veel bergrivieren en watervallen, waarvan de
grootste de Wielka Siklawa is. De meest populaire top is
ongetwijfeld de Giewont en het meest bezochte dal – de
Hala Gàsienicowa. De hoogste top aan de Poolse kant is
de Rysy (2499 m). In de dalen treft u veel schilderachtige
bergherbergen. Een kabelbaan brengt bezoekers op de
Kasprowy Wierch.

EIGENAARDIGHEDEN VAN DE SUDETEN

Volkomen anders vergeleken met de hoge en rotsige Tatra
is de keten van de Sudeten- bergen met minder steile
hellingen maar vol van bijzonderheden aan rotsen en
bossen. We treffen hier een veelvoud aan ketens die
onderling ook veel van elkaar verschillen. De keten van
de Karkonosze (Reuzengebergte) is bekend om de rotsen
en bergrivieren. In de Góry Sto∏owe (Tafelbergen)
domineren rotsen begroeid met mos en "stenen 
paddestoelen" met de meest eigenaardige vormen. 
Veel verrassingen – tot en met bergmoerassen wacht 
op toeristen ook in andere delen van de Sudeten, 
bijvoorbeeld de Góry Sowie, Izerskie czy Kaczawskie.

DE BIESZCZADY – GROEN EN WILD

De Bieszczady, het meest oostelijke deel van de Poolse
Karpaten, worden nog steeds gezien als het meest wilde
gedeelte van Polen. Deze bergen met zachte hellingen
zijn begroeid met beuk-, ahorn- en elsbossen, maar de
ruggen van de bergen, overwegend bosvrij, zijn bedekt
met wilde weilanden de zgn. po∏onina's. De grootste 
en de meest bekende zijn de Po∏onina Caryƒska en de
Po∏onina Wetliƒska.



Polen – onvergetelijke 
landschappen

In Polen vindt u een heel spectrum aan landschappen 
– van hooggebergte en hoogvlaktes tot laagvlaktes en
moerassen. Al deze gebieden zijn a.h.w. horizontaal, 
in de breedte gelegen.

Ondanks dit vrij simpel schema heeft ieder gebied,
regio of uithoek een eigen, bijzonder karakter. 
De vier jaargetijden dragen ook heel veel bij aan de
gevarieerdheid van het landschap. Het klimaat in 
Polen is matig, zonder plotseling optredende 
verschijnselen. De gemiddelde jaarlijkse 
luchttemperatuur varieert van 6°C tot 9°C.

Men kan in Polen 's winters veel sneeuw verwachten,
die vooral in de bergen lang blijft liggen. Direct nadat de
laatste sneeuw is gesmolten beginnen in de dalen van de
Tatra massaal de krokussen te bloeien. 

De lente-overstromingen op de moerassige laagvlaktes
in het dal van de Narew maken een onvergetelijke indruk. 

In de eerste helft van mei beginnen boomgaarden te
bloeien, waar we vooral diverse soorten appelbomen
zullen aantreffen. De grootste boomgaardgebieden
strekken zich uit in het zuidwestelijke deel van Mazovie
(de omgeving van Grójec en Rawa Mazowiecka) 
en in Kleinpolen rondom Sandomierz.

In juni bloeien de klaprozen, de sierplant van 
braakliggende terreinen en bermen in heel het land.

In juli begint de kattestaart te bloeien, die vooral 
in de Podlasie bijzonder mooi is.

De "gouden Poolse herfst" is bekend om de zonnige
dagen en kleurrijke landschappen.

Op de laagvlaktes langs de kust strekken zich 
schilderachtige heidevelden uit met hier en daar 
dwergboompjes. De hei staat in volle bloei in de 
tweede helft van september. 

In het Noorden van Polen kan het weer in de herfst
nogal grimmig zijn. Na plotselinge, heftige regenbuien
ziet men vaak een regenboog aan de hemel.

Lanen van loofbomen, overwegend esdoorn, leiden
kilometerslang door Mazovie en Pommeren. Ze vormen
een vast deel van het landschap van die regio's, op hun
mooist in de herfst, zodra de bladeren goud en rood
beginnen te verkleuren.

Op de hoge oever van de Wis a bij Sandomierz kan
men een geologische eigenaardigheid bekijken – de Góry
Pieprzowe (Peper Bergen). Het betreft bijzondere 
erosie-vormen, versierd door boompjes en planten 
die vooral in de herfst een prachtig raamwerk voor 
de ronde rotsen vormen.



Rode boeken van dieren 
en planten

Met Rode Boeken worden registers bedoeld van
bedreigde soorten van fauna en flora, waarin de situatie
van die soorten nauwkeurig wordt besproken. Dankzij 
de beschermde gebieden van onaangetaste natuur hebben
ze kans van overleven. Hieronder volgen enkele 
voorbeelden uit de Poolse Rode Boeken:
– Moerasschildpad – leeft in dichtgroeiende meren 

en plassen;
– Moerasvelduil – een zeldzame vogel van uitgestrekte

moerassen en onbewoonde gebieden;
– De kleine uil – de kleinste van Europese uilen, woont

in oerbossen;
– Oehoe – de grootste Europese uil, woont in oerbossen

en rotsige gebieden;
– Regenwulp – een zeldzame bewonere van moerassige

weilanden;
– Scharrelaar – nestelt aan de rand van oude bossen;
– Wolf – een zeldzaam roofdier, leeft nagenoeg 

uitsluitend in oostelijk Polen;
– Lynx – woont in uitgestrekte bossen.

– "Schaakbord" – een zeldzame plant van moerassige
gebieden;

– Hamedafne – groeit op veengebieden in de bossen;
– Waternoot – groeit in plassen en oude rivierbedden 

in Zuid-Polen;
– Aldrovanda – groeit in meren. Het is een 

vleeseter – de plant vangt en doodt kleine insecten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

LIGGING, BEVOLKING, TAAL
De Poolse Republiek – ligt in Midden Europa
en grenst in het Westen aan Duitsland, in het
Zuiden aan Tsjechië en Slowakije, in het
Oosten aan Litouwen, Witrusland en de
Oekraïne, in het Noorden aan Rusland 
(de regio van Kaliningrad) en de Oostzee.
Het wapen van Polen wordt gevormd door een
witte adelaar met gouden kroon, op een rode
achtergrond. De nationale vlag is wit-rood.
De officiële taal is Pools. In Polen wonen ruim
38,5 miljoen mensen op een gebied 
van 312,7 km2. 
De hoofdstad van Polen is Warszawa 
(ca. 1,7 miljoen inwoners), gelegen aan de
Wis∏a, de grootste Poolse rivier. 
Tot de grootste steden van Polen behoren:
¸ódê, Kraków, Wroc∏aw, Poznaƒ, Gdaƒsk,
Katowice en Szczecin. 
Administratief wordt Polen onderverdeeld 
in woiwodschappen (provincies), powiats 
en gemeentes. Er zijn de volgende
woiwodschappen (die vaak met regio's
overeenkomen): Neder-Silesië, 
Kujawen-Pommeren, Lubelskie, Lubuskie,
¸ódzkie, Kleinpolen, Mazovië, Opolskie,
Podkarpackie, Podlaskie, Pommeren, Silesië,
Âwi´tokrzyskie, Warmië-Mazoery, Grootpolen
en Westpommeren.

KLIMAAT
Het klimaat in Polen is matig. 's Zomers, in
juli, bedraagt de gemiddelde temperatuur ca.
19°C, er komen echter hete dagen voor met
een temperatuur van boven de 30°C. De meest
koele maanden van het jaar zijn januari en
februari. De gemiddelde temperatuur van
januari zakt enkele graden onder nul. 

In bijzondere strenge winters wordt een
temperatuur van -30°C gemeten. In de bergen
zijn er 's winters over het algemeen goede
skiomstandigheden.

DE TIJD
De tijd in Polen wordt volgens de
Middeneuropese tijd gemeten en zoals in de
andere landen van de regio geldt er in de
periode van mei tot oktober zomertijd, waarbij
één uur wordt opgeteld. 

VRIJE- EN FEESTDAGEN
Tot de vrije dagen behoren alle zondagen, de
meeste zaterdagen en de volgende feestdagen:
Nieuwjaar (1.01), Pasen (zondag en maandag
in maart/april), de Dag van de Arbeid (1.05),
de Herdenking van de Grondwet 1791 (3.05),
de Sacramentsdag (op een donderdag in
mei/juni), Maria Hemelvaart (15.08),
Allerheiligen (1.11), de Nationale
Onafhankelijkheidsdag (11.11), 
Kerst (25, 26.12). 

MONETAIR SYSTEEM
Het enige legale betaalmiddel in Polen is de
z∏oty (z∏). Eén z∏oty wordt onderverdeeld in
100 groszy. In omloop zijn munten van 1, 2 en
5 z∏oty en 2, 5, 10, 20 en 50 groszy en
bankbiljetten van 10, 20, 50, 100 en 200 z∏oty.
De internationale afkorting van de z∏oty 
is PLN.
De koers van de z∏oty is vrij. Valuta kan tegen
z∏oty's worden gewisseld bij banken, loketten
in hotels en bij wisselkantoren. 

CREDITCARDS
In hotels, restaurants, grote winkels,
reisbureaus, vertegenwoordigingen van
luchtvaartmaatschappijen en benzinestations

kan gebruik worden gemaakt van creditscards
waaronder: American Express, Diners Club,
JCB, MasterCard/EuroCard, Visa. Met behulp
van deze creditcards kan geld worden gepind
bij de meeste bankomaten die dag en nacht
zijn geopend. Verlies van creditcards moet
worden aangemeld bij PolCard S.A. 
tel. (0-22) 515 31 50 of 515 30 00 
(dag en nacht dienst).

INFORMATIE OVER DOUANE- EN
DEVIEZENVOORSCHRIFTEN
Inlichtingen over tol- en
deviezenvoorschriften zijn verkrijgbaar bij het
Hoofd Douanekantoor (G∏ówny Urzàd Ce∏),
Warszawa, ul. Âwi´tokrzyska 12, tel. +(48-22)
694-31-94, bij het Douanekantoor op het
Internationaal Vliegveld in Warschau, 
tel. (48.22) 650-28-73 en bij informatieloketten
van alle douanekantoren.

OVERZICHT VAN 
GRENSOVERGANGEN DIE DAG 
EN NACHT ZIJN GEOPEND:

GRENS MET DUITSLAND
Gubin, J´drzychowice, 
Ko∏baskowo (VAT)*, Kostrzyn, 
Krajnik Dolny(VAT)*, 
Lubieszyn (VAT)*, ¸´knica, Olszyna, 
Osinów Dolny, Porajów, Przewóz, Rosówek,
Sieniawka, S∏ubice, Âwiecko, Zgorzelec (VAT)*
GRENS MET TSJECHIË
Boboszów, Bogatynia (VAT)*, Cieszyn, 
Cha∏upki, G∏ucho∏azy, Goliƒsk (VAT)*, 
Jakuszyce (VAT)*, Jasnowice,
Konradów, Kudowa-S∏one (VAT)*, 
Leszna Górna, Lubawka, 
Marklowice Górne, Paczków, 
Pietraszyn, Pietrowice, Porajów, 

Prze∏´cz Okraj, T∏umaczów, Zawidów
GRENS MET SLOWAKIJE
Barwinek,Chocho∏ów, Chy˝ne,Konieczna,
¸ysa Korbielów, ¸ysa Polana, Piwniczna, 
Zwardoƒ – Myto
GRENS MET DE OEKRAINE
Dorohusk, Hrebenne (VAT)*, Korczowa, 
Medyka
GRENS MET WITRUSLAND
Kuênica Bia∏ostocka (VAT)*, 
S∏awatycze (VAT)*, Terespol (VAT)*
GRENS MET LITOUWEN
Budzisko (VAT)*, Ogrodniki
GRENS MET RUSLAND
Bezledy (VAT)*, Gronowo

(VAT)* – grensovergangen waar terugbetaling
van de VAT (BTW) belasting kan worden
verkregen. 

TOEGESTANE SNELHEID
De snelheid die binnen de bebouwde kom
voor alle voertuigen is toegestaan bedraagt 
60 km/uur (in Warschau en sommige andere
steden is dat 50 km/uur), buiten de bebouwde
kom gelden de volgende snelheidsbeperkingen
voor personenauto's, motoren en vrachtauto's
met een totale massa tot 3,5 ton:
– op snelwegen – 130 km/uur
– op expressewegen met gescheiden 

banen – 110 km/uur
– op expressewegen met een baan en op 

wegen met twee minstens twee rijbanen 
voor elke rijrichting – 100 km/uur

– op overige wegen – 90 km/uur.

PARKEREN
In de centra van grote steden zijn er zones
voor betaald parkeren. De betaalwijze
verschilt per stad – er zijn parkeermeters,
bewaking bij wie men kan betalen 
of parkeerkaarten in voorverkoop. 
Parkeren zonder betaling wordt 
met hoge boetes gestraft.

ENKELE VERKEERSVOORSCHRIFTEN
Van 1 oktober tot 1 maart is het verplicht
tijdens het rijden altijd de stadslichten aan 
te hebben. Voor motoren geldt dat gedurende
het hele jaar.
Overschrijding van verkeersvoorschriften
heeft tot gevolg, behalve boetes voorzien in
het algemene tabel, dat er strafpunten worden
toegekend (1 t/m 10 punten). Punten
verzameld door buitenlandse toeristen worden
naar de bevoegde autoriteiten van hun land
doorgegeven. Aan de boetes moet door
buitenlanders cash worden voldaan. 
Het is in Polen verboden onder invloed van
alcohol auto te besturen. Men moet de
veiligheidsriemen om hebben en er mogen
geen mobiele telefoons onder het rijden
worden gebruikt, tenzij men over een hands-
free set beschikt. Iedere auto moet zijn
uitgerust met een gevarendriehoek en een
brandblusser. Kinderen tot 10 jaar moeten
worden vervoerd in een extra zitje. Binnen de
bebouwde kom kan de auto door een
politiefunctionaris in uniform en in
burgerkleding worden aangehouden. Buiten
de bebouwde kom na de schemering tot
zonsopgang moet de aanhouding plaatsvinden
door een politiefunctionaris in uniform, en
overdag ook in burgerkleding, indien hij/zij bij
een gemarkeerde politieauto staat. 

BENZINESTATIONS
De meeste pompstations, met name langs de
hoofdwegen en in grotere steden, zijn dag en
nacht geopend. Er worden de volgende
brandstoffen verkocht: 
– benzine met 94 octaan 

(de zgn. gele benzine, met lood), 
– loodvrije benzine met 95 en 98 octaan 

(de zgn. groene benzine), 
– loodvrije groene benzine U95 voor auto's 

zonder catalisator, 
– dieselolie "ON"
De meeste benzinestations verkopen ook
vloeibaar gas als brandstof wat met "
LPG-GAZ" of "Auto-Gaz" staat aangegeven.

Benzinestations bieden ook te koop 
auto-accesoires, versnaperingen, softdrank,
levensmiddelen, cosmetische artikelen e.d. 

WEGENWACHT
STARTER – directe wegenwachthulp zoals in
Duitsland of Nederland. Het starten van de
auto op de plaats van pech. Voor mobiele
telefoons tel. 0801122 222, 
tel. (+48-61) 831 98 00
PZM – Wegenwacht van de Poolse
Motorvereniging. Het telefoonnummer in heel
Polen is 96 37. Mogelijkheid van girale
afrekening voor leden van clubs
verenigd bij Fédération Internationale 
de l'Automobile
(FIA) of bij Alliance Internationale 
de Tourisme (AIT).

AUTOVERHUUR
Toeristen die van plan zijn door Polen per
auto te reizen kunnen een auto (met of zonder
chauffeur) huren bij een gespecialiseerd
internationaal of bij een Pools rent-a-car
bedrijf. Auto's kunnen worden gehuurd bij
grensovergangen, vliegvelden, recepties van
grote hotels en bij sommige reisbureaus. 
Hieronder volgt een overzicht van enkele
internationale rent-a-car bedrijven die
persoonsauto's verhuren: 
AVIS – kantoor Warschau binnenstad: 
tel./fax (0-22) 630 73 16, vliegveld Ok´cie: 
tel. (0-22) 650 48 72, fax 650 48 71, infolijn 
0 800 1 200 10; Gdaƒsk, tel.(0-58) 301 88 18,
fax:301 88 24; Poznaƒ, tel./fax:(0-61) 851 77 78;
Szczecin, tel./fax:(0-91) 359 51 27; Wroc∏aw,
tel.(0-71) 372 35 67, fax: 343 09 28; Bydgoszcz,
tel./fax:(0-52) 349 35 87; Kraków, tel.(0-12)
421 10 66; Katowice, tel./fax:(0-32) 58 44 18 
Budget – reserveringscentrum 
tel. (0-22) 630 72 80, fax 630 69 46, vliegveld
Ok´cie, tel. (0-22) 650 40 62, fax 650 40 63
Europcar – reserveringscentrum, 
tel. (0-22) 853 66 77, fax 853 47 86, vliegveld
Ok´cie, tel. 650 25 64, fax 650 25 63 
Hertz – centraal reserveringscentrum 
tel. (0-22) 621 02 39, fax 629 38 75, vliegveld
Ok´cie tel. (0-22) 650 28 96, fax 650 34 90
infolijn 0 800 1 43 789; Gdaƒsk, tel. (0-58) 
301 40 45; Katowice, tel. (0-32) 59 99 47;
Kraków, tel. (0-12) 429 62 62; 
Lublin, tel. (0-81) 533 20 61; 
¸ódê, tel. (0-42) 633 21 49; 
Olsztyn, tel. (0-89) 527 57 93, 
Poznaƒ, tel. (0-61) 853 17 02; 
Szczecin, tel. (0-91) 433 58 08 
National – reserveringscentrum, 
tel. (0-22) 868 75 74, fax: 868 75 25, 
vliegveld Ok´cie tel./fax (0-22) 650 47 33

ACCOMMODATIE
Hotels, motels, gasthuizen, pensions, kamers
bij agrotoeristische bedrijven (voor informatie
– Poolse Federatie voor Platteland Toerisme
"Gospodarstwa GoÊcinne", 00-930 Warszawa,
ul. Wspólna 30, tel. 0-602 459 137,
www.agritourism.pl), toeristenhuizen,
excursiehuizen, jeugdherbergen 
(voor informatie – hoofdbureau PTSM, 
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28, 
tel. (0-22) 849 81 28, tel./fax 849 83 54,
hostellingpol.ptsm@pro.onet.pl,
www.hostelling.com.pl), 
Internationale Studentenhuizen,
kampeerterreinen (voor informatie – Poolse
Federatie voor Camping en Caravaning,
Warszawa, ul. Grochowska 331, tel./fax (0-22)
810 60 50, www.pfcc.orbis.pl, pfcc@orbis.pl),
historische objecten – overnachtingen 
(voor informatie – "Leisure Heritage",
Warszawa. Al. Jerozolimskie 65/79, 
tel. ()-22) 630 57 57, fax 630 58 58,
www.leisure-heritage.com)

STADSVERVOER
Tot stdasvervoer in Poolse steden behoren
bussen, trams, troleybussen en de metro
(alleen in Warschau). Er zijn gewone
buslijnen, snelbussen en nachtbussen.
Kaartjes zijn verkrijgbaar bij kiosken met
pers, in sommige winkels en ook bij de

bestuurders. Het kaartje moet direct na
instappen worden gestempeld. 
De prijzen van kaartjes zijn per stad
verschillend en het kaartje is dan ook alleen
in de betreffende stad geldig. Er zijn
eenmalige kaartjes voor dag- en voor
nachtritten, dag- en weekkaarten en ook 
dag- en weekendkaarten voor groepen.
Eenmalige kaartjes zijn het duurst. Voor
iedeer stuk van een groter bagage moet ook
een kaartje worden gestempeld. Voor honden
gelden dezelfde tarieven als voor bagage.
Informatie over het openbaar vervoer in
Warschau is verkrijgbaar onder tel. 94 84.
Voor rijden zonder een geldig vervoerbewijs
worden hoge geldboetes opgelegd. 

TAXI'S 
In alle steden zijn er taxi's die op passagiers
op aangegeven taxistandplaatsten wachten, 
bij voorbeeld bij stations, hotels en
vliegvelden. Taxi's zijn aangegeven met het
opschrift "Taxi" en het telefoonnummer van 
de organisatie waarbij ze zijn verenigd. 
Men kan ook telefonisch een taxi bestellen
onder een te noemen adres. Op feestdagen,
buiten de steden en in de uren tussen 
22 en 6 uur gelden hogere tarieven, maar het
bedrag is eveneens conform de meteropgave. 
Ritten naar andere steden moeten met 
de bestuurder worden overlegd.

MEDISCHE HULP
Bij ongeval kan men het beste een ambulance
bellen of zich naar het dichtsbij zijnde
ziekenhuis begeven. In geval van ziekte 
kan men zich wenden aan een nabij
gezondheidscentrum. 
Buitenlanders die niet zijn verzekerd moeten
volgens vastgestelde tarieven voor de
medische zorg betalen. Informatie over
medische zorg is dag en nacht verkrijgbaar
onder het in heel Polen geldende tel. 94 39.
Apotheken in Polen zijn goed bevoorraad, de
meeste medicijnen worden echter tegen
doctersrecepten verkocht. In alle grote steden
is minstens een apotheek die dag en nacht 
is geopend. 

BOODSCHAPPEN
Levensmiddelenwinkels zijn op werkdagen 
in de regel geopend van 6 of 7 uur 's ochtends
tot 18 of 19 uur. Een deel van deze winkels is
ook open op zon- en feestdagen. 
Er zijn ook levensmiddelenwinkels geopend
tot 21 of 22 uur of 24 uur per dag. 
Andere winkels en dienstverlening zijn in de
regel beschikbaar van 10 of 11 uur tot 
17, 18 of 19 uur. Supermarkten in grote steden
zijn meestal geopend van 6.00 tot 21.00 uur.
De keus in alle winkels is heel groot, 
zelfs de kleinste plattelandswinkeltjes 
bieden alle basisartikelen aan.

TELEFOONS
Noodtelefoons 
( gelden voor heel Polen 
– verbindingen zijn gratis): 

Ambulance 999 
– Brandweer 998 
– Politie 997
– Voor hulpverzoek vanuit mobiele 

telefoons 112 
– Wegenwacht dag en nacht – 981 
– Stadswacht in Warszawa – 986

Telefonische informatie:
– informatie over lokale 

telefoonnummers – 913 
– informatie over telefoonummers buiten 

de regio – 912 
– informatie over netnummers – 912 
– informatie over internationale 

toegangsnummers – 908 
– stadsinformatie – 911 
– bestellen van internationale 

gesprekken – 901 
– versturen van telegrams – 905 
– Centrum voor Hotelreservering, 

landelijk (0-22) 646 26 72, 
internationaal: 646 26 73 
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POST 
Postkantoren zijn over het algemeen geopend
van 8 tot 20 uur. Per grote stad is ook een
postkantoor dag en nacht geopend. Op een
postkantoor kan men brieven, paketten en
telegrams versturen, telefoongesprekken
aanvragen, faxen, geld versturen, postzegels,
enveloppen en ansichtkaarten kopen e.d.

CENTRA VAN TOERISTISCHE
INFORMATIE "it"
In de meeste Poolse steden treft u centra van
toeristische informatie. Daar kan men
informatie verkrijgen over toeristische
attracties van de stad of regio, over
overnachtingsmogelijkheden, bus-, trein- en
vliegtuigeverbindingen e.d. Er worden ook
kaarten, plattegronden en reisgidsen verkocht.

Centra en punten van toeristische informatie
in grote steden of toeristische regio's:

" BIA Y̧STOK, provincie Podlaskie,
15-427 Bia∏ystok, ul. Lipowa 18, 
tel. (0-85) 652-30-05, tel. /fax: 652-25-02 
" BYDGOSZCZ, 
provincie Kujawen-Pommeren, 
85-082 Bydgoszcz, 
ul. Zygmunta Augusta 10, 
tel./fax (0-52) 322-84-32, 
it@rapt.multimedia.pl
" CHE¸M, provincie Lubelskie, 
22-100 Che∏m, ul. Lubelska 20, 
tel. (0-82) 565-36-67, fax 565-41-85,
" CZ¢STOCHOWA, provincie Silesië, 
42-225 Cz´stochowa, al. NMP 65, 
tel. 368 22 50, fax. 368 22 60, 
Jasnogórskie Centrum Informacji
(Informatiecentrum Jasna Góra), 
ul. Kordeckiego 2, tel. (0-34) 365-38-88, 
fax 365-43-43, jci@jasnagora.pl,
www.sanktuarium.jasnagora.pl 
" GDA¡SK, provincie Pommeren,
80-860 Gdaƒsk, ul. Heweliusza 27, 
tel.(0-58) 301-43-55, fax 301-66-37; 
ul. D∏uga 45,tel (0-58) 301-91-51 
" GDYNIA, provincie Pommeren, 
81-364 Gdynia, ul. 3 Maja 27, 
tel. (0-58) 621-77-51, tel./fax 621-75-24,
www.marttour.com.pl, bp@marttour.com.pl 
" GI˚YCKO, provincie Warmië en Mazoery, 
11-500, Gi¿ycko ul. Warszawska 7, 
tel. (0-87) 428-52-65, tel./fax 428-57-60
aggiz@polbox.com.pl 
" JELENIA GÓRA, provincie Neder-Silesië,
58-500 Jelenia Góra, pl. Piastowski 36, 
tel.(0-75) 755-88-44, tel./fax 755-88- 45; 
pl. Ratuszowy 2, tel. (0-75) 767-69-25,
www.sudety.it.pl 
" KARPACZ, Neder-Silesië, 
58-540 Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 25a,
tel./fax (0-75) 761-97-16, www.karpacz.pl,
karpacz@box43.gnet.pl 
" KATOWICE, Neder-Silesië, 
0-224 Katowice, ul. 1 Maja 3, 
tel.(0-32) 59-94-14, tel./fax 58-60-81/85 
wew. 150 biuro@git.katowice.pl 
" KAZIMIERZ DOLNY, provincie Lubelskie, 
24-120 Kazimierz Dolny, Rynek 27, 

tel./fax (0-81) 881-00-46, 
" KIELCE, provincie Êwi´tokrzyskie, 
25-303 Kielce, Rynek 1, tel 36-76-011, 
fax 345-86-81; ul. Zamkowa 4, 
tel. (0-41) 344-59-14, fax 344-77-43 
" KO¸OBRZEG, 
provincie West-Pommeren, 
78-100 Ko∏obrzeg, ul. Dubois 20, 
tel. (0-94) 352-23-11, tel./fax 352-32-87; 
ul. Wojska Polskiego 6C
www.kolobrzeg.turystyka.pl 
" KOSZALIN, provincie West-Pommeren, 
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 10, 
tel. (0-94) 342-73-99, fax 342-43-40
" KRAKÓW, provincie Kleinpolen, 
31-154 Kraków, ul. Pawia 8, 
tel. (0-12) 422-60-91, fax 422-04-71;
Rynek G∏ówny 1/3 (Lakenhallen), 
tel. (0-12) 421-77-06, fax 421-30-36; 
31-019 Kraków, ul. D∏uga 9, 
tel. (0-12) 421-21-25, 93-19, 
tel./fax 422-82-26

" LUBLIN, provincie Lubelskie, 
20-016 Lublin, ul.Narutowicza 54, 
tel. (0-84) 532-44-12, 
" ¸ÓDZ, provincie ¸ódzkie, 
90-113 ¸ódü ul. Traugutta 18, 
tel./fax (0-42) 633-71-69
" OLSZTYN, 
provincie Warmië en Mazoery,
10-017 Olsztyn ul. Staromiejska 1 
tel. (0-89) 535 35 65 fax 535 35 66
oldtur@up.gov.pl wwww.up.gov.pl; 
10-117 Olsztyn ul. 1 Maja 3 
tel. 535 38 38, 535 49 06
" OPOLE, provincie Opolskie, 
45-018 Opole, ul. Krakowska 15/17, 
tel. (0-77) 454-21-11, www.opolskie.pl, 
e-mail: mit@um.opole.pl, 
elatala@um.opole.pl 
" POZNA¡, 
provincie Grootpolen, 
60-772 Poznaƒ, Stary Rynek 59, 
tel. (0-61) 852-61-56, fax 852-69-64; 
ul. Kramarska 32, 
tel. (0-61) 852-98-05, fax 85-26-964; 
ul. Dworcowa 1, tel. 866-06-67
" RZESZÓW, provincie Podkarpackie, 
35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 6, 
tel. (0-17) 852-46-12, tel./fax 852-46-11 
e-mail: turystyka@intertele.pl
" SZCZECIN, 
provincie West-Pommeren, 
70-412 Szczecin, al. Niepodleg∏oÊci 1, 
tel./fax (0-91) 433-84-20, 
" SZKLARSKA PORÊBA, 
provincie Neder-Silesië, 
58-580 Szklarska Por´ba, 
ul. JednoÊci Narodowej 3, 
tel./fax (0-75) 717-24-49,
www.szklarskaporeba.pl, 
e-mail: it@szklarskaporeba.pl 
" ÂWINOUJÂCIE, 
provincie West-Pommeren
72-600 ÂwinoujÊcie, pl. S∏owiaƒski 15, 
tel./fax. (0-91) 322-59-99 
e-mail: cit@fornet.com.pl 
" TORU¡, 
provincie Kujawen-Pommeren, 
87-100 Toruƒ, ul. Rynek Staromiejski 1 
tel. (0-56) 621-09-31, 
tel/fax 621-09-30 
www.it.torun.com.pl, 
e-mail: it@ittorun.com.pl 
"WARSZAWA
00-901 Warszawa, Paleis voor Cultuur 
en Wetensschappen, pl. Defilad 1 
tel. (0-22) 656 68 54, fax 656 71 36
http://www.msiwarszawa.com.pl 
e-mail: msitur@msiwarszawa.com.pl 
00-262 Warszawa, pl. Zamkowy 1/13, 
tel. (0-22) 635-18-81, fax 831-04-64,
www.infolinia.pl, mit@supermedia.pl 
Luchthaven OK¢CIE (aankomsthal), 
ul. ˚wirki i Wigury 1,
Station PKP Warszawa – Centralna
(hoofdhal), Al. Jerozolimskie 54,
tel. 94-31, fax. 524-11-43, 
www.warsawtour.pl 
info@warsawtour.pl 
Historisch Museum voor de Stad Warszawa,
Rynek Starego Miasta 28/42,
De bank PKO BP, ul. Marsza∏kowska 100/120,
Station PKS Warszawa Zachodnia (hoofdhal),
Al. Jerozolimskie 144. 
"WROC¸AW, provincie Neder-Silesië,
50-102 Wroc∏aw, Rynek 14, 
tel. (0-71) 344-31-11, fax 344-29-62
" ZAKOPANE, 
provincie Kleinpolen, 
34-500 Zakopane, ul. KoÊciuszki 17, 
tel. (0-18) 20-122-11, fax 20-660-51,
www.zakopane.pl, 
e-mail: promocja@um.zakopane.pl 
" ZAMOÂå PTTK, 
provincie Lubelskie, 
22-400 ZamoÊç, ul. Rynek Wielki 13, 
tel. (0-84) 639-22-92, tel./fax 627-08-13 
e-mail: zoit@zamosc.um.gov.pl 
" ZIELONA GÓRA, provincie Lubuskie, 
65-067 Zielona Góra, ul. Pod Filarami 1, 
tel. (0-68) 320-27-00, 
tel./fax 325-59-42

POOLSE TOERISTISCHE INFORMATIE
IN HET BUITENLAND

BUITENLANDSE CENTRA VAN DE
POOLSE ORGANISATIE VOOR
TOERISME 

Polnisches Fremdenverkehrsamt
Marburger Strasse 1
10789 BERLIN, Duitsland
tel. +(49-30) 210 09 20, fax +(49-30) 210 092 14
info@polen-info.de
www.polen-info.de/

Polska Statens Turistbyrˆ
Kungsgatan 66
Box 449
S-10128 STOCKHOLM, Zweden
tel. +(46-8) 21 60 75, 21 81 45
fax +(46-8) 21-04-65
info@tourpol.com
www.tourpol.com

Polish National Tourist Office
275 Madison Avenue, Suite 1711
NEW YORK, NY 10016 USA
tel.+(1-212) 338 94 12, fax +(1-212) 338 92 83
pntonyc@polandtour.org
www.polandtour.org

Pools Informatiebureau voor Toerisme
Leidsestraat 64
1017 PD AMSTERDAM, Nederland
tel. +(31-20) 625 35 70
fax +(31-20) 623 09 29
poleninfo@wxs.nl
members.tripod.com/~poleninfo/

Pools Informatiebureau voor Toerisme
Louis Schmidtlaan 119
1040 BRUSSEL, Belgie
tel. +(32-2) 740 06 20 fax +(32-2) 742 37 35
info@polska-be.com
www.polska-be.com

Polish National Tourist Office
310-312 Regent Street
LONDON W1B 3AX, Groot Brittannie
tel. +(44-20) 75 80 88 11
fax +(44-20) 75 80 88 66
pnto@dial.pipex.com
www.pnto.dial.pipex.com

Ufficio Turistico Polacco
Via V.Veneto, 54/A
00187 ROMA, Italie
tel. +(39-06) 482 70 60
fax +(39-06) 481 75 69
turismo.polacco@flashnet.it
www.polonia.it

Office National Polonais de Tourisme
Avenue de L'Opera 49
75002 PARIS, Frankrijk
tel. +(33-1) 474 207 42, 534 388 10
fax +(33-1) 426 635 88
polska@infonie.fr
www.tourisme.pologne.net

Polnisches Fremdenverkehrsamt
Mariahilfer Strasse 32-34/102
A-1070 WIEN, Oostenrijk
tel. +(43-1) 524 719 112
fax +(43-1) 524 719 120
polska@netway.at

Lengyel Nemzeti Idegenforgalmi Képviselet
Karoly krt.11
1075 BUDAPEST, Hongarije
tel. +(36-1) 269 78 09
fax +(36-1) 269 78 10
bakonyi@polska.datanet.hu
www.polska-tourist.info.hu

Oficina Nacional de Turismo de Polonia
Plaza de España, 18 p.3/ of.15
Edificio Torre de Madrid
28008 MADRID, Spanje
tel. +(34-91) 541 48 08, fax +(34-91) 541 34 23
poloniatour@poloniatour.org
www.poloniatour.org
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