Eindhoven - Katowice - Zakopane.

2692017. Van Eindhoven naar Zakopane.

We gaan met in totaal 22 Gemzen en Wizz Air naar
Zakopane (Polen) voor een week wandelen in de Hoge
Tatra daar. Vanwege de mist heeft het vliegtuig één uur
vertraging. Daardoor vertrekken we pas om 1 0:30.
Om 1 2 uur landen we in Katowice. We zitten dan vrij vlot in
de bus naar Zakopane.

B: Vertrekhal Airport Eindhoven.
LM: 5 minuten de rug masseren.
RM: Met Wizz Air naar Katowice.
MO, RO: Onderweg naar Zakopane.

Aanvankelijk is het landschap vlak en saai. Maar hoe
dichter we bij Zakopane komen, des te weidser de
panorama's worden: we naderen de bergen.

LB, RM: Provincie Malopolska.
LO: Biały Dunajec
MO: Brug over de rivier Dunajec in Biały Dunajec.
RO: Camping in Zakopan.

Om goed 4 uur komen we in Zakopane aan en worden we
ingekwartierd in Willa Pan Tadeusz.

LB: Zakopane.
MB, RB: Aankomst bij Willa Pan Tadeusz, Zakopane.
LO: Willa Pan Tadeusz.
MM: Karczma Biały Potok, de stamkroeg voor deze week.
RO: De straat Grunwaldska leidt naar het centrum.
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Na wat gedronken te hebben, stapt iedereen om 5 uur op.
We gaan het centrum van de stad verkennen, geld pinnen,
winkeltjes kijken.

LB: Zakopane heeft veel van dergelijke houten huizen.
RB: Park Miejski Imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
LM: Plac Niepodległośc.
MM, RM: Winkelstraat Krupówki.
O: Foto's van Tomek Sikora.
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Enkele taaltips:
i wordt als ie uitgesproken, maar
voor een klinker als een j.
Een accent op een medeklinker
klinkt als met een j er achter.

ó (of u) zeg oe
y klinkt als de i in vis

ł: zeg een w.
Bijvoorbeeld: biały (wit) en zeg
bjawi.
Deze pagina:
Op en rond Krupówki.
MB: Kaasverkoopster.
RB: Klinkklaar kaas!

Om half zeven verzamelen we ons weer en lopen terug
naar het hotel, waar we om zeven uur een 4-gangen diner
hebben. Apart en prima eten is dat.
Later op de avond gaan een aantal van ons bridgen, rikken
of skip-bo spelen.
Laat wordt het echter niet, want morgen wordt er
gewandeld.

RB, LM, LO, MO: Op en rond Krupówki.
RO: Diner thuis in Willa Pan Tadeusz.
.

