26.mai 2019 – 5 dager

Krakow

Polens juvel

Kraków er en av de største og eldste
byene i Polen. Byen ligger ved elven Wisła
og er befolkningsmessig Polens nest
største by, med over 750 000 innbyggere.
Byen regnes som en av Europas vakreste,
og er skrevet inn på UNESCOs liste over
verdens kulturarv. Kraków har tradisjonelt
vært et av Polens ledende sentre for
vitenskap, kultur og kunst, og var landets
hovedstad fra middelalderen og frem til
1609, da hovedstaden ble flyttet til
Warszawa. Byen regnes som Polens
kulturhovedstad.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

PROGRAM______________________________
Dag 1 – 26.mai: Avreisedag
Oppmøte på Trondheim Lufthavn Værnes kl.15.15 hvor reiseleder deler ut
reisedokumenter. Vi flyr kl.17.15 med direktefly til Krakow og er fremme i Krakow ca.
klokken 19.40. Vi blir vi hentet med privat buss og kjørt til vårt hotell som ligger svært
sentralt med kort avstand til gamlebyen og alle fasiliteter. Her sjekker vi inn før vi
samles til felles kveldsmat.
Dag 2 – 27.mai: Guiding i Gamlebyen
Etter frokost kan de som ønsker være med reiseleder og vår skandinavisktalende guide
på en liten guidet tur til fots. Gamlebyen i Krakow byr på den flotte Mariakirken, slottet
og katedralen på Wawelhøyden og Europas største handelstorg med vakre
middelalderbygninger. Om kvelden er det oppmøte i resepsjonen kl. 19.15 for avgang til
felles middag.
Dag 3 – 28.mai: Disponibel dag/ Utflukt til Auschwitz
Etter frokost møtes de som ønsker for utflukt til Auschwitz i resepsjonene. Turen går
med buss og dette er en dagstur. Vi besøker først Auschwitz og museet og deretter går
turen videre til Birkenau. En sterk opplevelse for de aller fleste. Under hele besøket her
har vi guide som tar oss med rundt og forteller. Om kvelden er det ikke middag i
programmet, men reiseleder har forslag til restauranter i nærområdet.
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Dag 4 – 29.mai: Utflukt til Saltgruvene i Wieliczka
Etter frokost er det tid for utflukt til saltgruvene i Wieliczka. Dette er en av verdens
eldste saltgruver, og det har her blitt produsert salt fra 1300-tallet og fram til 2007.
Vår guide tar oss med og forteller oss litt av den spesielle historien. På turen opplever
vi også det utsmykkede kapellet til helgenen Kinga 101 meter under bakken! Godt
fottøy anbefales, da vi forserer en god del trappetrinn for å komme ned i gruven.
Etter utflukten har vi ettermiddagen disponibel. I gangavstand fra hotellet finner man
det spennende byområdet Kazimierz, med koselige gaterestauranter, gallerier og små
marked. Bydelen var tidligere en jødisk ghetto, men myldrer nå av liv og kulturelle
innslag. I forbindelse med spasertur hit kan man også besøke Schindlers fabrikk. Om
kvelden møtes vi kl. 19.30 for felles avgang til middag.
Dag 5 – 30.mai: Hjemreisedag
Vi begynner hjemreisedagen med frokost, og sjekker ut av rommene. Kl. 10.00 reiser
vi til flyplassen hvor flyet har avgang til Trondheim klokken 13.20. Vi lander i
Trondheim kl.15.40.

Grunnpris
Depositum

kr. 7.900,kr. 1.400,-

Tillegg
Enkeltrom
Utflukt Auschwitz

Kr. 1000,kr. 400,-

Tilbudet gjelder for en gruppe på
minimum 20 reisende. For mindre
grupper gjelder andre priser.

Inkludert i grunnpris:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Flyreise Trondheim – Krakow t/r
2 kolli á 20kg + håndbagasje
Alle skatter og avgifter
All transfer iht program
4 netter i dobbeltrom sentralt hotel
4 frokost
3 middag
Lokalguide i gamlebyen
Utflukt til Saltgruvene i Wieliczka
Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
under hele reisen
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Noen glimt fra Krakow…

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som
beriker ens liv.

Nils Kjær

