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ETEN EN DRINKEN

Smulpapen, lekkerbekken,
maar ook veelvraten komen
volledig aan hun trekken in
Neder-Silezië. De keuken
bestaat uit vooral veel vlees
en soep. Onze favorieten zijn
de zuurkool bigos en zurek,
de zure roggesoep met ei en
worst die stukken lekkerder
smaakt dan ‘ie klinkt en eruitziet. Wil je eten in Harry
Potterstijl, kies dan voor het
Czocha Castle. Er staan dan
wel geen kaarsjes op tafel en
neem een warme trui mee,
maar de slotgracht waar je
overheen moet en de hele
entourage, maken alles goed.
Jaarlijks vindt hier het grote
Harry Potterfeest plaats, dat
elke keer weer uitverkocht is.
Een absolute aanrader in
Wroclaw is La Maddalena, in
de voormalige Joodse wijk.
De gerechten zijn mediterrane klassiekers en wat je ook
bestelt, het is de juiste keuze.
Al is de carpaccio wel echt
een topper. Met het lokale
Jankesbier in je ene hand en
een shotje Zoladkowa Gorzka
kruidenwodka in de andere,
de beste wodka om het eten
goed te laten zakken, proost
je met gegarandeerd minimaal drie nieuwe Poolse
vrienden die je in welk restaurant of café dan ook hebt
ontmoet. Goed volk, die Polen.
www.poland.travel, www.lamaddalena.pl

Lokaal gebrouwen
Lwówek-bier.
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herten en vossen. Er is Ksiaz, het concentratiekamp Gross-Rosen, het mijnmuseum
’waar je overal aan mag komen’, een rodelbaan, een survivalpad… ,,Een wereld van
verschil met Roosendaal!” concludeert de
Brabantse met Poolse lach.
De laatste dagen brengen we door in de
stad die zowel het Toscane als het Venetië
van Polen wordt genoemd, dankzij de
lekkerbekkende gastronomie, schilderach-

SLAPEN

In Karpacz heb je het hotel
Golebiewski waarin je het
gevoel hebt midden in Wes
Andersons The Grand Budapest Hotel terecht te zijn
gekomen, wat interieur en
omgeving betreft tenminste.
Bij de ingang is een enorm
aquarium waar exotische
vissen in zwemmen en binnen

tige huisjes en gebouwen – met name de
sprookjesachtige kleur geel blijft op je
netvlies gebrand, ook als je weer lang en
breed terug bent – en de 120 bruggen die
de stad rijk is. We zijn in Wroclaw, de stad
die vroeger Breslau heette en je heel anders uitspreekt dan schrijft: Vrotslove. Zet
er een hashtag voor (#vrotslove) en je hebt
een populair Twitter- en Instagram-onderwerp. Ook niet heel gek, want de stad is
een waar je direct verliefd op wordt.
Inwoner Jan Wais spreekt vloeiend
Nederlands: ,,Elk jaar kiezen hier 50 studenten voor de studie Nederlands, de
enige plek in Polen waar dat kan.” Hij
houdt van de dynamiek van de stad, ,,de
energie verandert van dag tot dag”. Jan
neemt ons mee zijn geliefde ’Votslove’ in
en dankzij hem zien we bijna scheel van
de kabouters, want er staan/hangen/liggen
er 200 verstopt in alle hoeken en gaten.
Een herinnering aan een vreedzame provo-opstand uit de jaren 80 waar als dwergen verklede mensen de straat opgingen.
Van de toeristendwerg inclusief cameraatje tot de Italiaanse dwerg mét Vespa. ,,Dit
is mijn favoriet”, knipoogt hij, en hij wijst
naar twee kaboutertjes die een buitenproportionele drankfles vasthouden, vlak
naast het oudste café van de stad. ,,Laten
we hun voorbeeld volgen.”

en buiten een groot zwembad, waar je met uitzicht op
de bergen je baantjes met
plezier trekt.
www.golebiewski.pl
In Palac Jugowice slaap en
voel je je een prins(es). Met
buiten een complete spa,
waar we ons hebben vergaapt aan menig naakte man,

en binnen het restaurant met
eten van sterrenkwaliteit.
www.palacjugowice.com
In Wroclaw ligt hotel Centrum Dikul heel centraal.
Geen overbodige luxe, wel
lekkere bedden en een prima
ontbijt om daarna vol energie
de stad te verkennen.
www.dikul.pl

Het centrale marktplein Rynek in de stad Wroclaw.
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