
 

 

Resa till Krakow & Berlin 2018 

 

SÖN 2.9 15:00 

21:00 

Avresa Borås. 

Nattfärja Karlskrona – Gdynia. Inkvartering ombord i 2-bädds insides hytter.  

Incheckning i Karlskrona senast kl. 20:00. 

 ---- Middagsbuffé ombord. Dryck ingår inte. 

   

MÅN 3.9 ---- 

07:30 

Frukostbuffé ombord. 

Ankomst Gdynia. 

Resan går vidare mot Krakow. Ca 60 mil resa. Lunchstopp på lämpligt ställe, betalas av var 

och en på plats.  

 ---- 

ca 20:00 

Ankomst Krakow och incheckning på Aparthotel Miodowa som ligger i de judiska kvarteren.  

Gemensam middag på Klezmer Hois. 1 glas vin/öl ingår samt vatten och kaffe/te. 

   

TIS 4.9 ---- 

09:00 

12:15 

e.m 

Frukost. 

Guider, svensktalande, möter vid hotellet för guidad promenad i ca 2,5-3 tim. 

Gemensam lunch på Morskie Oko. Dryck ingår inte. 

Eftermiddagen fri. 

 ---- Gemensam middag på Pod Aniolami. Dryck ingår inte. 

   

ONS 5.9 ---- 

 

11:00 

12:30 

Frukost. 

Dagen fri, alternativt: 

Heldagsutflykt till Auschwitz-Birkenau (för de som anmält sig), guidad visning. 

Lunch vid Auschwitz. som efterföljs av guidad visning kl. 14:00 på Auschwitz-Birkenau. 

Visningen tar ca 3,5 tim.  

För de som inte reser till Auschwitz finns möjlighet att besöka Schindlers Fabriksmuseum i 

Krakow. Lunch på egen hand i Krakow. 

 19:00 Gemensam middag i Krakow på Kawaleria. Dryck ingår inte. 

   

TOR 6.9 ---- 

 

09:50+10:10 

Frukost. 

Guide möter vid hotellet för utflykt till saltgruvan i Wieliczka. Ca 30 min resa. 

Guidad visning nere i gruvan. Ni delas upp i 2 grupper. 

 13:45 Gemensam lunch innan returen till Krakow. 1 glas vin/öl ingår samt vatten och kaffe/te. 

Eftermiddagen fri. (Bussen står still då chauffören behöver vila.) 

 19:00 Gemensam 3-rätters middag i de judiska kvarteren, Restaurang Ariel, gångavstånd från 

hotellet. 1 glas vin/öl samt vatten, kaffe/te ingår. 

   

FRE 7.9 ---- 

08:30 

---- 

12:00 

---- 

 

 

Frukost och utcheckning. 

Resan går vidare till Berlin, ca 60 mil resa. 

Paus i Wroclaw. Det är ca 27 mil till Wroclaw. 

Lunchbuffé på Aquarelle Restaurant vid Raclawicka i Wroclaw inkl. vatten, kaffe/te. 

Besök på Panorama Raclawicka Museum innan fortsatt färd mot Berlin. 

Ankomst Berlin och incheckning på Park Inn, Alexanderplatz. 

Middagsbuffé på hotellet. Dryck ingår inte. 

   

LÖR 8.9 ---- 

10:00 

 

12:30 

Frukost. 

Guider möter vid hotellet för guidad promenad i området kring Alexanderplatz, Rotes Rathaus, 

över till Museum Insel för att avslutas i Nikolaiviertel med en gemensam lunch. 

Lunch på Gasthaus Julchen Hoppe inkl. 1 glas vin el öl, kaffe/te. 

 14:00 Efter lunch fortsätter vi nu i bussen för guidad rundtur i Berlin, ca 2 timmar. 

Besök i Riksdagshuset under eftermiddagen. 

 ---- Gemensam middag på Schnizelei Mitte. Dryck ingår inte. 

   

SÖN 9.9 ---- 

10:00 

Frukost. 

Med bussen till Checkpoint Charlie och besök på Mauermuseum kl. 10:30. 

Gemensam lunch i Berlin. Dryck ingår inte. 

Eftermiddagen fri. 

 18:30 Gemensam 3-rätters avslutningsmiddag med musikunderhållning på Hofbräu Berlin på 

gångavstånd från hotellet. 1 liter öl / person ingår samt kaffe/te 

 

 

  



 

 

Resa till Krakow & Berlin 2018 

 

 

 

 

MÅN 10.9 08:00 Frukost.  

Utcheckning och packning av buss. 

 09:30 Avresa Berlin, upp till Rostock, ca 3 tim resa. Shoppingstopp på Bordershop i Rostock. 

 15:00 Färja Rostock-Gedser, 1h45min. 

 ---- Färja Helsingør-Helsingborg. 

 ---- Åter i Toarp / Borås runt midnatt. 

   

   

   

   

  OBS!!! 

5 sep, Eurotravel behöver få anmälan senast 16 april om man önskar följa med på utflykten till 

Auschwitz, eller stanna kvar i Krakow och besöka Schindlers Fabriksmuseum. 

 

Auschwitz-Birkenau kostar 280kr / person inkl lunch. 

Schindlers Fabriksmuseum kostar 80kr / person, lunch ordnar man på egen hand i Krakow. 

Anmälan görs till Lars Svensson. 

 

Besöket i saltgruvan ingår i resans pris, för de som föredrar att åka hiss ned kan man boka på 

det, tillägg 30kr / person. (Alla åker hiss upp). 

Anmälan görs till Lars Svensson (senast 16 april) 

   

   

   

  Slutbetalning, förfallodag 30 juli. Faktura kommer att mailas ut i början av juli. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


