
Krakow, med flera sevärdheter på UNESCOs Världsarvslista, är av många betrak-
tad som Polens vackraste stad. Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen 
ur en sagobok med sitt livliga torg, spiralformiga gotiska torn, slott och legender 
om drakar.  Under resan, som bjuder på flera stadsrundturer, besöker vi även Wie-
liczka saltgruva samt äter polska och judiska specialiteter under middagarna som 
ingår. Det erbjuds även en frivillig utfärd till Auschwitz och julmarknaden på Eu-
ropas största torg är en upplevelse i sig. Med oss på resan har vi en svensktalande 
reseledare och guide. 

Krakow med Julmarknad
 - Polens vackraste stad

DAG 1: LANDVETTER - KRAKOW
Flyg till Krakow med mellanlandning i 
Warsawa. Vid ankomst möts av vår svensk-
talande reseledare som tar oss till vårt hotell 
där vi checkar in. Vi promenerar sedan med 
vår guide till det stora torget där vi besö-
ker julmarknaden och har sedan fri tid för 
lunch.  På kvällen möts vi åter för välkomst-
middag i form av en polsk afton där vi får 
prova traditionella polska maträtter och 
lyssna till folkmusik. ( M)

DAG 2: STADSRUNDTUR KRAKOW 
Idag ska vi få uppleva Gamla Stan, en verk-
lig sevärdhet i sig. Till fots tar vi oss från den 
välkända Grodzkagatan till hjärtat av Gamla 
Stan. Vi besöker det magnifika slottet, vari-
från polska kungar regerade och katedra-
len på Wawelkullen samt äter gemensam 
lunch. Rundturen avslutas sedan på det 
stora torget. Kvällen är fri för egna aktivite-
ter. (F, L)

DAG 3: FRIVILLIG UTFÄRD AUSCHWITZ
Denna dag kan du välja att upptäcka sta-
den på egen hand eller följa med på en 
frivillig utfärd till koncentrationslägret 
Auschwitz. Denna tur ger oss obarmhär-
tiga påminnelser om förintelsen. Vi ser 

både Auschwitz 1 och Birkenau. Resten av 
dagen till eget förfogande och möjlighet 
att åter besöka julmarknaden. (F)

DAG 4: KAZIMIERZ & JUDISK AFTON
På morgonen skall vi få uppleva stads-
delen Kazimierz, där stadens judiska be-
folkning har bott i över 500 år. Området 
som var med i ett antal scener i filmen 
Schindlers list. På eftermiddagen lämnar 
vi Krakow för Wieliczka saltgruva, ett av 
de första tolv världsarven på UNESCOs 
Världsarvslista, belägen ca 15 km söder 
om Krakow. Denna världsattraktion har 
funnits i över 700 år. Polska gruvarbe-
tare har byggt en underjordisk värld med 
fantastiska skulpturer, saltsjöar, ett gruv-
museum och en underjordisk kyrka. Pro-
menaden i gruvan är ca 2,5 km lång men 
vi åker hiss ner och upp. På kvällen åter-
vänder vi till de judiska kvarteren för en 
judisk afton med mat och underhållning.  
(F, M)

DAG 5: KRAKOW & HEMRESA
Frukost och utcheckning. Fri tid till att ta 
farväl av Krakow fram till att vi tar bussen 
till flygplatsen för hemresa. Åter Landvet-
ter sent på kvällen. (F)

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

På vår resa till Krakow sker delar av rundturerna till fots, ibland utan möjlighet att vila 
sittandes. Det är en gammal stad med trappor och ojämna markförhållanden och 
man bör kunna promenera ca 2 km i lugnt tempo för att få ut det mesta av denna 
resa.  Kontakta oss vid  eventuella funderingar kring detta. 

Bokning: 
Föreningens namn:
Reseombud namn
Telefon: 
E-post:

Tidig amälan rekommenderas då plat-
serna är begränsade. 
Bokningsbekräftelse med inbetalnings-
avier skickas från ReseSkaparna.

FAKTA
ERT PRIS VID 25:  7 950 KR
ORD PRIS: 8 450 KR
RESLÄNGD:  5 DAGAR
AVRESA:  25 NOV 2021
I PRISET INGÅR
• Svensktalande reseledare och guide
• Flyg Landvetter - Krakow via Warsawa t/r
• Transfer flygplats - hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost
• 1 lunch
• Polsk afton med trerättersmiddag, 
  och underhållning (M)
• Judisk afton trerättersmiddag och  
   underhållning (M)
• Rundtur till fots i Krakow inkl. 
  entréer enligt program
• Utfärd till Wieliczka saltgruva
• Guidad rundtur i judiska kvarteren

TILLÄGG
Enkelrum:  950 kr
TILLVAL
Utfärd Auchwitz:  500 kr

PRELIMINÄRT HOTELL
Hotel Wyspianski ***
https://www.hotel-wyspianski.pl/

PRELIMINÄRA FLYGTIDER  (LOT)
UT: Landvetter - Krakow,  08.00 - 11.35
HEM: Krakow - Landvetter,18.05 - 22.05


