
Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor,
se Aktivitetspärm

Anmälan gör du till anmälningspärm vid våra träffar, eller via mail till:
yvonne@thyr.se Det går också att ringa in anmälan på 070-5416719. 

Betalning plusgiro PG 803423-3 
Hjärtligt välkomna till en mycket trevlig tillställning önskar aktivitetsgruppen!!! 

Pris 6350:-/person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 2270:-/person.
Max  45 deltagare
Delbetalning 2000:-/deltagare 
senast 21 januari. 
Anmälan senast 1 mars
Slutbetalning senast 22 mars

Vår-resa till Polen; avresa 
den 14 maj kl 05.30 med 
hemkomst den 20 maj kl
20.00 Resan genoförs i sam-
arbete med JoRo Buss.
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Vi lämnar Lidls parkering 
(1) Kl 05.30 för att hinna 
med färjan i Gedser (2) 
Danmark kl 13.00 och 
anländer Rostock (3) 
vidare till vårt hotell (4)  
söder om Berlin kl 18.00 
Vidare nästa morgon till 
Krakow och anländer vårt 
hotell (5a). Nästa morgon 
startar vi med ett besök i 
saltgruvan Wieliczka (5b) 
för att senare på dagen ha 
en rundvandring i Krakow. 
Nästa morgon  besöker vi 
Auschwitz (5c). Därifrån 
bär det av mot vårt hotell 
(6) i Warszawa. På vår resa 
hem stannar vi på vårt 
hotell (7) i Gremmelin för 
att vara i tid nästa morgon  
på Bordershoppen i 
Rostock.

I priset ingår förutom själva 
resan till respektive 
stad/hotell, över-
nattning samt även frukost 
och middag på kvällen. En 
guidad 3 timmars rundtur i 
Krakow med svensktalande 
guide samt guidad tur i 
saltgruvan Wieliczka ingår 
också. Vi besöker givetvis även 
Auschwitz  för en påminnelse 
om ett av historiens värsta 
krigsbrott. I Warszawa får vi en 
3 timmars guidad rundtur med 
svensktalande guide. På vår 
resa hem till Sverige stannar vi 
till på Bordershop  för att 
tanka.
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RESERUTT

mailto:yvonne@thyr.se


Adress: Towarowa 2, 
00-811 Warszawa, Polen
Telefon: +48 22 582 72 00

Van der Valk Hotel

Berlin Brandenburg

Adress: Eschenweg 18, 15827 

Blankenfelde-Mahlow, Tyskland

Telefon: +49 33708 580

Ibis Krakow Stare Miasto

Krakow

Adress: Pawia 15, 31-154 Kraków, 

Polen

Telefon: +48 12 355 29 00

Hotel Restaurant Campanile

Warszawa

Hotel Gut Gremmelin

Gremmelin

Adress: Am Hofsee 33, 
18279 Lalendorf, Tyskland
Telefon: +49 38452 5110

Dessa hotell kommer vi att bo på.
Se karta för respektive ort.
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https://www.google.se/maps/uv?hl=sv&pb=!1s0x47165b1b55821777:0xe9c6d6ff822ec6bc!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D103652954426197954805%26id%3D6140844345595843314%26target%3DPHOTO!5sibis+krakow+stare+miasto+old+town+-+S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&imagekey=!1e3!2s-U21lwjQ48RA/VTipZZA00vI/AAAAAAAAABc/mBJulY8FvAoIZVDTLNBIW0EY3LEeU4YJACLIB&sa=X&ved=0ahUKEwiJ5rWii7nXAhXBHJoKHTISBckQoioIhgEwCg
https://www.google.se/maps/uv?hl=sv&pb=!1s0x471ecc90bece23e7:0xbd014c9da997d376!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D114848335347803377527%26id%3D6173196142770165522%26target%3DPHOTO!5scampanile+hotel+warszawa+-+S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&imagekey=!1e3!2s-bzU79nbJYrQ/VauZL1KglxI/AAAAAAAAAB8/4JthV7hrNrcoBdNXvZKCHK9f6xE0JNyOACLIBGAYYCw&sa=X&ved=0ahUKEwiCm8qpjbnXAhXRaVAKHc1SCTcQoioIjwEwCg
https://www.google.se/maps/uv?hl=sv&pb=!1s0x47a841908dd2befb:0xd8004cea24ef7629!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname%3D112392587764192580416%26id%3D6114382551474403890%26target%3DPHOTO!5svan+der+valk+hotel+berlin+brandenburg+-+S%C3%B6k+p%C3%A5+Google&imagekey=!1e3!2s-yA5E6o-EpV8/VNqmiQF6ejI/AAAAAAAAAIE/Nn2H4eckPJM8ez87ElpXj7EWP-F_vdIoQCLIBGAYYCw&sa=X&ved=0ahUKEwjs-4ikkLnXAhVCOJoKHZunAKcQoioIhgEwCg


Det medeltida torget Rynek Glowny och tyghallen Sukiennice är mittpunkten för 

Krakows turister och utgör hjärtat av den gamla staden. Promenera genom tyghallen, 

full med stånd, ta en kaffe och besök de medeltida kyrkorna som ligger i närheten. 

Stadsdelen Kazimierz har utvecklat en nästan motsatt identitet till den majestätiska 

Gamla stan. Stadens judiska kvarter består av mörkare, slingrande gator med fullt av 

spännande kaféer och affärer.

Krakow var med i ett antal scener i filmen Schindler’s List och har ett mörkt förflutet då 

nästan alla invånare i det judiska kvarteret fördes iväg till koncentrationslägren i 

Auschwitz och Birkenau under andra världskriget. Området genomgår nu en 

renässans och många turister utforskar nyfiket alla dess museer och kaféer.

I dag har Krakow rest sig ur sitt tumultartade förflutna och har en fantastisk festlig 

anda. Om du besöker staden kommer du att märka att det är svårt att hitta en gata 

utan en frikostig spridning av vattenhål. Kaféerna och barerna öppnar tidigt och 

stänger inte förrän tidigt på morgonen. Många har livemusik eller poesikvällar och 

andra serverar helt enkelt god vodka i massor!

KRAKOW



Saltgruvan i Wieliczka
Gruvan ligger utanför Kraków i södra Polen, rakt under staden Wieliczka. Gruvan har en lång tradition av 
turism: denna berömda andningsplats har under århundradena besökts av bland andra Nicolaus 
Copernicus, Johann Wolfgang von Goethe, Ignacy Paderewski, Robert Baden-Powell, Karol Wojtyła
(senare Johannes Paulus II).
Under Andra världskriget, användes saltgruvan av den tyska ockupationsmakten till förvaring och 
produktion av krigsmateriel.
1978 blev Saltgruvan i Wieliczka ett av de första tolv världsarven på UNESCO:s nyinstiftade världsarvslista.
Gruvan har ca 800.000 besökare per år. Den har varit i drift sedan 1200-talet och är en av världens äldsta 
saltgruvor i kontinuerlig drift.
Saltgruvan i Wieliczka som ligger ca 35 km ostlig om Krakow är den enda i världen som har varit i drift 
enda sedan medelåldern på 1300-talet fram tills nu och är därmed över 700 år gammal. Gruvan med 
sinna originella gångar, kamrar, saltsjöar m.m. är upp till 327 meter djup och har nio nivåer. Alla gångar 
som liknar ett labyrint har en sammanlagt längd av ca 300 km. Det var även motiveringen till varför man 
tog med saltgruvan på UNESCOs världsarvslista 1978.

Ner i mörkret
Som turist kan man besöka tre av dessa tio nivåer vilket tar en mer än 130 meter under jorden. För att 
kunna ta sig genom labyrintet måste man ansluta sig en grupp som leds av en guide genom en 3 km 
lång runda. För att ta sig ner till första nivån som ligger 64 meter under jorden måste man ta en brant 
trätrappa som består av 378 trappsteg. Trappan som går moturs rakt neråt känns aldrig att ta slut och 
man blir snabbt yr. När man äntligen är nere möts man av ett kusligt svagt belyst rum med tjocka 
träbjälkar på väggarna som verkar ha funktionen att hålla taket och det som finns över vilket är 64 
meter med bara sten. Bara den tanken gör det ännu mera kusligt och spänande. Med andra ord inget 
för personer som är rädda för trånga utrymen. Vidare går man genom en liten smal gång vilken är lågt 
i tak och som gör att man också vill ha en liknande hjälm som guiden har på sig - bara ifall att.
Hela gruvan speglar utvecklingen av gruv-driftens teknik, gestaltningen av arbets- och 
förvaltningsorganisationen och utvecklingen av
rättsliga regleringar inom industrin.
Unikt med denna saltgruva är alla underjordiska floder, saltskulpturer, träbroar, kammare, salar, 
kappel, altare m.m. På ca 130 meters djup finns det till och med en liten stad med restaurang, post, 
bio, museum, souvenirshops, sanatorium och sport- och teaterhall. Saltgruvan har årligen över en 
miljon besökare från alla länder. Saltgruvan är därför en av dom kändaste saltgruvor i hela världen och 
mycket viktigt för Polen.

Gruvans historia räcker ända tillbaks till början av 1000-talet. Dom äldsta dokument som man har hittat 
är från 1044 och är ett privileg från Kasimir I. där han benämnde dagens Wieliczka med “magnum sal 
alias Wieliczka“. Med namnet Wieliczka associeras en stor grop eller gruva. Ur ett annat klosterdocument
från 1105 kan man tydda att det redan runt åren 995-1025 fanns perfektionerad och storskalig 
saltbrytning och att Wieliczka var centrum för det.
Sedan “urminestider“ har salt fungerat som ekonomisk bas för staten. I forntiden på polsk mark gällde 
salt som betalningsmedel och ersatte metallmynt. Polska härskare upptäckte snabbt värdet av det vita 
guldet och satte därför monopol på saltbrytning. Salt var en eftertraktad råvara. Man behövde mängder 
med salt till t.ex. konservering av kött, fisk och smör, för att garva djurhud och för framställning av krut.
Att bedriva gruvdrift var kostnadskrävande och man behövde kunnig arbetskraft. Kungen anlitade privata 
handelmän som skulle söka efter salt och som själva stog för finanseringen av gruvdriften och risken. Så 
fort dom hittade en större ansamling av salt i en gruva som var värd och kunde brytas övergick 
äganderätten av gruvan över till kungen. Handelsmannen som upptäkt saltet fick dock ta del av några 
procent av vinsten, han betalades tillbaka det som han hade investerad i gruvan, fick bryta en viss mängd 
salt och kunde bli gruvans förvaltare en så kallad chefingenjör.





Auschwitz-Birkenau
1940–1945
Auschwitz-Birkenau var ett kombinerat koncentrations- och förintelseläger, 
som bestod av tre stora lägerkomplex samt ett fyrtiotal satellitläger. Det var 
det största och mest brutala nazityska lägret.
Totalt deporterades omkring 1,3 miljoner människor till Auschwitz-Birkenau, 
varav 1,1 miljoner räknades som judar av nazisterna. Omkring en miljon av 
dessa människor mördades i lägret. De flesta av dem i gaskamrarna. 
Därutöver mördades även många andra i lägret. Av dessa var omkring 75 000 
polacker, 21 000 romer, 15 000 sovjetiska krigsfångar och 15 000 fångar av 
andra nationaliteter.

Förintelse
Från och med 1942 blev Auschwitz-Birkenau centrum för utrotningen av 
Europas judar. Omkring 200 000 judar deporterades under 1942 till lägret, 
omkring 270 000 under 1943 och över 600 000 under 1944. Vissa perioder 
anlände godståg fullastade med judar så gott som dagligen. Ibland kom flera 
tåg per dag. Mer än 80 procent av alla judar som kom till Auschwitz-
Birkenau blev aldrig inregistrerade i lägret, utan fördes direkt till gaskamrarna.
Vid ankomsten till lägret fick fångarna genomgå en selektion. De som ansågs 
arbetsföra valdes ut till slavarbetare, medan de resterande sändes till 
gaskamrarna. Där fick de klä av sig och lämna ifrån sig sina ägodelar, under 
förevändning att de skulle duscha. Därefter fördes de.
in i gaskamrarna. När dörrarna hade slagit igen släcktes ljuset och behållare 
med giftgasen cyklon-B tömdes ner genom öppningar i taket. Efter varje 
avrättning fick en särskild arbetsgrupp med fångar, det så kallade 
Sonderkommando, bära ut de döda kropparna och bränna dem i krematorium.

Slavarbete
De fångar som valdes ut som arbetskraft registrerades in i lägret. De fick håret 
avrakat, fick ta på sig fångkläder och fick sina fångnummer intatuerade på 
vänster arm. De fick först sitta i karantän några veckor innan de förflyttades till 
vanliga bostadsbaracker och fick börja arbeta. Det dagliga livet i lägret var en 
ständig kamp för att överleva. De dåliga förhållandena, svälten, det tunga 
arbetet och den fysiska och psykiska terrorn, gjorde att många dog efter bara 
några månader.
Med jämna mellanrum genomfördes selektioner bland de arbetande fångarna, 
under vilka utmärglade och svaga sorterades bort och sändes till gaskamrarna. 
Fångar som blev sjuka eller skadade blev inlagda på ett sjukhus i lägret. Kunde 
de inte återgå till arbetet efter en–två veckor, skickades de till gaskamrarna.



Medicinska experiment på fångarna
I början av 1943 blev SS-läkaren Joseph Mengele chefsläkare i Auschwitz-
Birkenau. Mengele valde ut fångar, framför allt judar och romer, som han 
utförde fruktansvärda ”medicinska” experiment på. De injicerades med olika 
smittoämnen och gifter, steriliserades på de mest makabra sätt, fick 
kroppsdelar amputerade, ögonen bortfrätta med syra och mycket, mycket mer.
En stor del av Mengeles offer var barn. Han var särskilt intresserad av att 
experimentera med tvillingar i yngre åldrar. De flesta av Mengeles offer dog 
under experimenten eller avrättades efteråt.

27 januari 1945
I oktober 1944 gjorde några medlemmar i Sonderkommando uppror. De 
lyckades döda några SS-män och förstöra en av gaskamrarna, med hjälp av 
insmugglade sprängämnen. Alla upprorsmännen dödades. I slutet av 1944 
förstörde tyskarna själva de övriga gaskamrarna och krematorierna, för att 
undanröja bevisen på massmorden.
När den sovjetiska armén närmades sig i mitten av januari 1945, evakuerades 
hela lägerkomplexet. Fångarna tvingades ut på dödsmarscher till olika 
koncentrationsläger i Tyskland. Tiotusentals dog under vägen. Omkring 7 500 
fångar, som var för sjuka och svaga för att gå, lämnades kvar i lägret. 
Auschwitz-Birkenau befriades av sovjetiska trupper den 27 januari 1945.
Av de omkring 7 000 SS-medlemmar som arbetade i Auschwitz-Birkenau under 
olika perioder, åtalades omkring 700 efter kriget. Kommendanten för 
Auschwitz I och II, Rudolf Höss, undkom vid krigsslutet, men hittades i början 
av 1946. En domstol i Warszawa dömde honom till döden och han hängdes i 
Auschwitz den 16 april 1947. Chefsläkaren, Joseph Mengele, lyckades fly till 
Sydamerika, där han levde under falsk identitet. Han drunknade under en 
simtur 1979, 68 år gammal.





WARSZAWA - EN SPÄNNANDE STAD
Warszawa har alltid varit en spännande och livlig stad. Hur historiens vindar 
än blåst så har staden alltid haft de för europeiska huvudstäder karakteristiska 
dragen. Warszawas särdrag består av en ungdomsanda som präglat staden 
under alla sekel. Staden är en blandning av gammalt och nytt, både i andlig 
mening och i utseende - gamla traditioner värderas högt men samtidigt sker 
en snabb utveckling.
Efter stor förstörelse under 2:a världskriget återuppbyggdes staden delvis tack 
vare det utomordentligt starka engagemanget från hela nationen. Gamla stan 
(Stare Miasto) -stadens historiska centrum och samtidigt huvudstadens hjärta 
- uppfördes på nytt nästan från grunden och dessutom så noggrant att man 
tog upp denna stadsdel på UNESCOs lista över världskulturarv - undantagsvis 
som den enda rekonstruktionen i världen.

Warszawa är inte bara säte för regering och centrala myndigheter utan också 
Polens största centrum för vetenskap, kultur och konst. I de 35 icke statliga, 20 
statliga högre läroanstalterna och ett tiotal vetenskapliga institut studerar drygt 
220 000 studenter. En ungdomens stad. Här finns kultur- och konsttempel såsom 
Opera, operett, kammaropera, konserthus, 28 teatrar, 35 museer och 60 
konstgallerier.
Warszawa är en stad som utvecklas dynamiskt, har många lyxhotell, eleganta 
butiker och ett stort utbud av olika tjänster. Är du intresserad av teater, tycker du 
om god mat, tycker du om att shoppa, besöker du gärna museer eller marknader -
kom då till Warszawa


