
Rundresa i Polen - Krakow – Warszawa – Trojmiasto    

3/9 – 11/9-22    9 dagar 

Polen har mycket att erbjuda. Vårt stora grannland i söder med nästan 40 miljoner 
invånare är landet med de stora städerna, de små byarna, de djupa skogarna och de 
mäktiga bergen. Polen har upplevt såväl storhetsdagar och fruktansvärda tider som andra 
världskriget. Denna resa innehåller fantastiska upplevelser och vi besöker flera intressanta 
platser där bl a det vackra Krakow, landets kulturstad, med ett pulserande folkliv, fylld av 
kultur och historik. Denna stad är huvudmålet på resan. Vi besöker även huvudstaden 
Warszawa med en härlig blandning av historia och storstadspuls, staden är Polens hjärta 
och ligger mitt i Europa. Vi åker även till koncentrationslägret Auschwitz där vi får se 
skakande dokument över förintelsen under andra världskriget. På hemresan kör vi utmed 
Östersjökusten, ett av Polens vackraste områden och besöker ”Polens Riviera” med 
städerna Gdansk, Sopot och Gdynia. Polen är även ett av de billigaste länderna i Europa 
när det gäller shopping och här finns mycket att köpa. 

Fullständigt program finns på vår Hemsida/Kalendern. 

I priset ingår:  Buss och båtresor enl. program. 
2 övernattningar på Stena Line 
2 frukost på Stena Line 
2 middagar på Stena Line inkl. öl/vin/juice/vatten. 
6 övernattningar på hotell inkl. frukost och middag. 
Entré och orgelkonsert på Benediktinska klostret i Tyniec 
Lunch inkl. 1 glas vin på Benediktinska klostret i Tyniec 
Entré och guidning på koncentrationslägret Auschwitz. + Whipers 
Guidad rundtur i Krakow. + Whispers 
Guidad rundtur i Warszawa. 
Guidad tur i Klostret Jasna Góra 
Reseledare, betjäningsavgifter. 
Vägavgifter, vägskatter. 
Lite överraskningar. 

I priset ingår ej:  Middagsdryck dag 2, 3, 4, 5, 6 och 7. 

Pris per person i dubbelrum: Sek 9 995: -  
Eventuellt tillkommer bränsletillägg med c:a 250:-
Tillägg för enkelrum +enkelhytt: Sek 2 350: - 
Anmälningsavgift: Sek 1000: - per person vid anmälan som är bindande. 
Insättes på nedanstående Bankgiro eller Swishnummer. 
Resterande belopp (8 995:-) insättes senast 4 veckor innan avresa till samma BG eller Swish. 

Sista anmälningsdag 2022-07-24   Märk anmälan med namn och Polen 2022 
Bankgiro 741 – 6910 Taxi Lilla Edet 
Swishnummer: 123 617 29 85 
Anmälan till: Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till kontoret@taxilillaedet.se 
Valuta på resan: SEK och PLN (Zloty) 

OBS! Glöm ej passet och EU-försäkringskortet


