
Jeśli chcesz być gezellig oraz marzy Ci się podróżowanie wśród wiatraków i tulipanów – koniecznie 
wybierz się do Holandii! 

Raben Logistics Polska sp. z o.o. 
ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo
tel.: +48 61 898 8800
fax: +48 61 898 88 01
poland.info@raben-group.com

Codzienne połączenia eksportowe z Gądek, Gliwic i Legnicy do Oss z czasem dostawy 48 h w systemie 
door-2-door. W imporcie codzienne połączenia z Oss do Chlebni k. Grodziska Maz., Gądek i Gliwic z czasem 
dostawy 48–72 h. 

Przewozimy drobnicę (zarówno paczki, jak i palety), dostawy częściowe oraz ładunki całopojazdowe 
(FTL). Obsługujemy projekty konsolidacyjne w celu optymalizacji kosztów. Transportujemy wiele grup 
produktowych, w tym żywność, towary przemysłowe oraz niebezpieczne (ADR). Wiemy, jak robić to dobrze!

Sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Skontaktuj się z nami w Polsce lub w Holandii!

Raben Netherlands B.V.
Vorstengrafdonk 81, 5342 LW Oss 
tel.: +31 88 772 0000
netherlands.info@raben-group.com

www.raben-group.com

Tradycyjny holenderski przysmak – ciastko 
złożone z dwóch cienkich ciastek/wafelków 
przełożonych ciągnącym się karmelem.  Historia 
tego smakołyku sięga XVIII wieku. Powstały 
w Goudzie, były robione z resztek i skrawków 
różnych ciast połączonych słodkim syropem. 
Wystarczy umieścić stroopwafel na kubku/
filiżance/szklance gorącej kawy/herbaty i czekać, 
aż spodnia część stroopwafla i karmel zmiękną, 
a wierzchnia część pozostanie chrupiąca.

Stroopwafel

To właśnie w Holandii znajduje się muzeum 
poświęcone drewniakom. W języku niderlandzkim 
znane jest powiedzenie Nou breekt mijn klomp – to 
łamie mi chodaka – mówi się, gdy nagle zdarzy się 
coś nieoczekiwanego.

Nie bądź drewniak

Lądem najlepiej!
W Holandii jest dobrze rozwinięty transport 
lądowy. Szacuje się, że gdyby wszystkie 
zarejestrowane ciężarówki ustawić jedna po 
drugiej na holenderskich drogach, nie byłyby 
one w stanie ich pomieścić.

DOWIEDZ SIĘ, JAKIE ZWYCZAJE 
PANUJĄ W HOLANDII I POZNAJ JĄ 

Z INNEJ STRONY



POZNAJ HOLANDIĘ
Z RABEN!

Kargadoor – w dosłownym tłumaczeniu 
„przesuwający wózek do przodu” – to 
profesja wykonywana w Amsterdamie 
w pierwszej połowie XX wieku. Ludzie tej 
specjalności pomagali przepchnąć wózek 
z towarami przez uniesienia, łukowate 
mosty nad miejskimi kanałami przy użyciu 
liny. W Raben natomiast poza zwykłymi 
wózkami wykorzystujemy wózki systemowe 
i nowoczesne wózki samojezdne.

Nietypowy zawód

Rzut okiem
W Holandii powstał pierwszy 
mikroskop.

Północny zachód Holandii był kiedyś pokryty wielkimi lasami – stąd 
nazwa kraju: „Holt-land”, co oznacza „kraina lasów”. Teraz lasów jest 
znacznie mniej, natomiast ludzi tak wiele, że Holandia jest najgęściej 
zaludnionym krajem Europy. Ponad 16 milionów mieszkańców 
zamieszkuje 41 160 km kwadratowych.

Kraina Lasów
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Brak firan!
Większość Holendrów nie ma 
w oknach firanek czy zasłon w myśl 
zasady „nie mam nic do ukrycia, 
a Bóg i tak wszystko widzi”. 

Pomarańczowy kolor marchewki zawdzięczamy 
Holendrom. To oni w szesnastym wieku wyhodowali 
oraz wypromowali odmianę marchewki o takim kolorze. 
Ponieważ narodowym kolorem Holandii jest właśnie 
pomarańczowy, nic więc dziwnego, że takiego koloru 
marchew szybko podbiła serca Holendrów, a potem 
– na skutek eksportu tego warzywa z Niderlandów

Marchewkę?GEZELLIG
Gdy odwiedzasz Holandię stajesz się gezellig. 
Wyrażenie to pochodzi od słowa gezel (towarzysz, 
przyjaciel), a  gezelschap  oznacza towarzystwo. 
Gezellig – tak jak Raben – łączy ludzi!

Koningsdag, czyli Dzień Króla, obchodzony 27 
kwietnia każdego roku w Holandii, jest świętem 
narodowym. Tego dnia ulice holenderskich miast 
i miasteczek zyskują pomarańczowy kolor. 
Pomarańczowe są domy, ciasta, wypieki. Kolor 
pomarańczy to obowiązkowy dodatek do ubioru. 

Dzien króla

Holandia ma ponad 15 000 kilometrów dróg 
rowerowych. Chyba każdy mieszkaniec
Holandii posiada rower. Jednośladów
jest dwa razy więcej niż samochodów.
Niektóre ścieżki rowerowe są nawet
podgrzewane. Na rowerach jeżdżą
wszyscy, nawet premier rządu i jego 
ministrowie dojeżdżają nimi 
do pracy. W Holandii, jak
i w Raben, ważne jest
dbanie o środowisko
naturalne!

raj dla rowerzystów

Szczęśliwy kraj
Według raportu World Happiness Report – 
2017 Holandia jest szóstym najszczęśliwszym 
krajem na świecie.

na cały świat – również i mieszkańców innych
krajów. Z czasem inne kolory marchwi
stopniowo zaczęły znikać
z rynku warzyw.


