
 

Extratur till Zakopane och Tatrabergen 1 juni 

Avresa från hotellet kl 07.15 och vi når Zakopane efter 

ca 2,5 timmar. Då tar vi linbanan upp till 

bergkammens ena topp, Kasprowy Wierch, 1959 

m.ö.h. Färden  med linbana är 4200 m lång och tar oss 

nästan 1000 höjdmeter på ca 15 min. Längs vägen får 

vi mängder av fantastiska panoramavyer. När vi nått 

toppstationen har vi ca 2 timmar att gå omkring och 

njuta av den vackra miljön, äta lunch på 

topprestaurangen och njuta av utsikten därifrån eller 

följa med på en kortare vandring längs bergskammen, 

utsikterna är magiska och man slås av de vackra vyerna 

åt alla håll i olika vinklar som avlöser varandra. Runt kl 

13.00 tar vi linbanan ner igen. 

Vi åker nu in till alpbyn Zakopane med sina charmiga 

och karaktäristiska trähus. Vi stannar till på en väldigt 

speciell kyrkogård innan vi går vidare till Krupowki - 

den mysiga gågatan som inbjuder den hungrige. Här 

bör du prova oscypek, den goda rökta osten som med 

fördel äts grillad med tranbär och tillverkas här i 

Zakopane. 

16.00 åker vi tillbaka till Krakow och är åter på hotellet 

ca kl 18.30. 

Pris 240 zloty (eller 580 kr). I priset ingår bussresa, 

linbanan tur och retur.  

Lunch och dryck etc tillkommer.  

 

Minst 12 personer måste boka denna tur för att den 

ska kunna genomföras. 

Boka senast 27 april på mail info@duvres.se eller tfn 

0278-16005. Anmälan är bindande! 

Extratur till Judiska kvarteren och ghettot 29 maj 

 

Fredagen 29 maj har ni möjlighet att följa 

med på en extratur med elbil genom 

judiska kvarteren och ghettot. 

Under turens gång guidas ni i högtalarna 

av en inspelad röst på svenska som 

berättar. 

Elbilarna hämtar upp oss vid hotellet kl 15 

och pågår i ca 1,5 timme 

Pris 60 zloty (ca 150 kr) Betalas på plats. 

Boka senast 27 april på mail 

info@duvres.se eller tfn 0278-16005 

Anmälan är bindande! 
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