Krakow 29maj-2 juni
Dag 1, 29 maj
Avresa från Arlanda kl 10.30. Ankomst till
Krakow kl 12.20 och transfer direkt till hotellet
som ligger centralt beläget i Krakow med ca 5
minuters promenad till Stora torget, mitt i
Gamla Stan med sin fantastiska arkitektur och
mängder av gemytliga caféer och restauranger.

Efter att vi checkat in äter vi lunch (ingår),
därefter erbjuds en guidad extratur genom
judiska kvarteren och ghettot. Slutligen tar vi en
stadsvandring genom Krakows gamla stad, nu
kan vi förstå varför den kom med på UNESCOS
första världsarvs-lista. Vi avslutar kvällen med
gemensam middag på
hotellet (ingår).
Dag 2, 30 maj
Efter frukosten är det
avresa mot AuschwitzBirkenau. Vi har nu en
mycket intressant och
känsloladdad heldag
framför oss när vi får se
och höra om tidernas
grymmaste massmord i
det mest välkända
koncentrationslägret
från andra världskriget,
Auschwitz. Vi börjar
vid Auschwitz I, det
första koncentrationslägret och lägrens
administrativa
centrum, efter en
lunchrast (enkel matsäckslunch ingår) tar vi oss
vidare till det betydligt större koncentrations- och
förintelselägret Auschwitz II - Birkenau några km
därifrån.
Vi är tillbaka på hotellet sent på eftermiddagen
och resten av kvällen är fri.

Dag 3, 31 maj Avresa
från hotellet efter frukost
till Saltgruvan Wieliczka,
en av världens äldsta
gruvor. Gruvan är enorm
och sträcker sig 327 meter
under ytan och en total längd på nästan 300
km! 1978 blev saltgruvan ett av de första tolv
världsarven på Unescos nyinstiftade
världsarvslista. Här börjar vi med att gå ner
för trappan som leder oss ner till turistrutten
där vi leds runt i gångar, salar och kapell i
gruvan och ser fantastiska reliefer,
underjordiska sjöar och skulpturer i salt!

Vi äter lunch i saltgruvan (ingår ej). Vi är åter
på hotellet runt kl 13 och resten av dagen är
fri.
Dag 4, 1 juni
Idag är en fridag att njuta av Krakows mysiga
gamla stad. Den som önskar kan idag boka en
heldagstur till Tatrabergen (550 kr, mer info i
fakturabrevet), vi tar linbanan upp till toppen
och vandrar på bergskammen med fantastiska
vyer. Vi gör även ett kort besök i Zakopane, den
mysiga alpstaden är klart värd ett besök.
(Minst 8 personer måste boka detta tillval för att det ska
kunna genomföras)

Dag 5, 2 juni Efter en lugn morgon lämnar vi
denna härliga stad och mot flygplatsen för
hemresa till Sverige igen, flyget avgår 11.40 från
Krakow och anländer Arlanda kl 13:30.

PRIS: 6.850 kr
Ingår: Flyg, flygskatter, transfer mellan
flygplats och hotell i Krakow, del i
dubbelrum, frukost dagligen, två luncher,
en middag, utflykterna och transfer till
Auschwitz samt saltgruvan med
svensktalande guidning.
Tillkommer: dricks till guider, hotell och
chaufförer 60 PLN (ca 150 kr).
Övriga måltider och måltidsdrycker.
Extra utflykter: judiska kvarteren &
ghettot 60 PLN (ca 150 kr), Zakopane &
Tatrabergen 240 PLN (ca 580 kr)
Enkelrum: 1400 kr.
Hotell: Wielopole***
Flyg: Direktflyg med Norwegian,
Arlanda - Krakow 10.30 - 12.20
Hemresa 11.40 – 13.30
Göteborg eller Köpenhamn vid begäran
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GLÖM INTE ATT BOKA
AVBESTÄLLNINGSSKYDD
285:-/person
Reseförsäkring
120:- el 160:-/person

REGLER
för anmälan, betalning och avbokning
Man anmäler sig till en resa genom att fylla i bokningsformuläret på vår hemsida eller ringa oss. Man slutför sin bokning
genom att betala anmälningsavgiften på 1000kr/person. Slutlikviden skal erläggas senast 65 dagar innan avresa.
Fram till 65 dagar innan avresan kan man avboka till en kostnad på 700kr.
65 – 35 dagar före avresa kostar en avbokning 50% av resans pris.
35 – 0 dagar före avresa kostar en avbokning 100 % av resans pris.
I samband med att man bokar sig kan man också betala en avbeställningsförsäkring för 285 kr som gör att man får hela
resan återbetald vid avbokning för t ex sjukdom, olycksfall etc minus en mindre avbokningskostnad. Läkarintyg erfordras.
Om vi som resebyrå avbokar resan på grund av oroligheter på resmålet eller på grund av för få deltagare så informerar vi
resenärerna om detta senast 5 veckor före avresan. I sådant fall återbetalas hela den summan respektive resenär har
inbetalt för resan.

