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LÅNGT VECKOSLUT I KRAKOW OCH WARSZAWA
En spännande utflykt = att pila iväg till Krakow och Warszawa
En spännande utflykt = att pila iväg till Polen i 6 eller 5 dagar. Programmet innehåller följande
städer och orter: Krakow, Kazimierz – Krakows tidigare judiska stadsdel, Wieliczka – Saltgruvan,
Auschwitz-Birkenau, Wadowice – Johannes Paulus den andres födelseplats, Kalwaria
Zebrzydowska, Czestochowa, Warszawa. Programmet kan också realiseras i 5 dagar.
Torsdag
x

Ankomst till Krakow
Ankomst till Krakow klockan x, med flyg nummer y. Möte med reseledaren från
Ernesto Travel och busstransport till hotellet i Krakow. Ankomst och check-in på
hotellet. Middag på hotellets restaurang eller i centrum av Krakow (beroende på
ankomsttid). Programmet kan börja i Warszawa, Katowice eller i en annan stad
(beroende på flygschemat). Övernattning i Krakow.

Fredag
8.00
9.00

Krakow – Polens hjärta och Wieliczka – Saltgruvan – Krakow
Frukost på hotellet.
Guidad tur i Krakow: Wawel, ett kungligt slott och borg på en kull (utan inträde),
dess domkyrkan (med inträde), Gamla stan med Gotisk, renässans och barock
arkitektur och den största av alla medeltida torg i hela Europa – Huvudtorget (Rynek
Glowny), Gamla rådhuset, Tyghallarna (Sukiennice), och Mariakyrkan (Kosciol
Mariacki) med dess berömt gotiskt altare av Veit Stoss. Vi ska ta en promenad längs
de gamla gatorna och titta på stadens ålderdomliga murar med Florianska porten och
Barbakan. Under besöket visas en multimedial presentation om den polska
bärnstenen (som kallas för ”polsk guld”) och om dess historia. 1978 fördes Krakow
in på UNESCO:s världsarvlista.
Lunch på en restaurang i Krakow.
Ett besök i den tidigare judiska stadsdelen, Kazimierz. Denna stadsdel var centrum
för det judiska samhällets religiösa och sociala liv tills judarna började deporteras till
koncentrationsläger under den nazistiska ockupationen.
Transfer till Wieliczka.
Guidad tur i Saltgruvan i Wieliczka – en av de äldsta gruvorna i hela världen. Denna
gruva är berömd på grund av sin långa turistiska tradition. Många kända personer har
besökt detta ställe, bl.a. Mikołaj Kopernik, Johan Wolfgang von Goethe, Dmitrij
Mendeleev, Bolesław Prus, Ignacy Paderewski, Karol Wojtyla osv. 1978 fördes
Saltgruvan i Wieliczka in på UNESCO:s världsarvlista. Återkomst till Krakow.
Kvällsmat på en typisk judisk restaurang i Kazimierz. Under kvällsmaten spelas en
konsert med judisk musik som kallas klezmer.
Återkomst till hotellet och övernattning i Krakow.
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Krakow – Auschwitz-Birkenau – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska –
Krakow
Frukost på hotellet.
Avresa till Auschwitz-Birkenau Muséet.
Guidad tur i det tidigare koncentrationsläger i Auschwitz-Birkenau. Lägret inrättades
under den nazistiska ockupationen. Detta ställe finns upptaget på UNESCO:s
världsarvlista.
Lunch på en restaurang.
Transfer till Wadowice, där påven Johannes Paulus den andre föddes 1920.
Besök av påvens hus och kyrkan där han döptes. Transfer till Kalwaria
Zebrzydowska.
Ett besök i St. Bernards Helgedom i Kalwaria. Alla byggnader (inkl. helgedom och
parken) står på UNESCO:s världsarvlista.
Återkomst till Krakow.
Kvällsmat med typisk polsk mat på en restaurang i Krakow.
Den sista natten i Krakow.
Krakow – Czestochowa – Warszawa
Frukost på hotellet. Check-out från hotellet i Krakow.
Avresa till Czestochowa.
Guidad tur i den viktigaste pilgrimsplatsen i Polen – helgedomen i Częstochowa:
Paulinernas kloster i Jasna Gora med den underliga bilden av Jungfru Maria – den
Svarta Madonnan.
Lunch på en landsrestaurang i Czestochowa.
Avresa till Warszawa
Ankomst till Polens huvudstad och check-in på hotellet.
Kvällsmat på hotellet och övernattning i Warszawa.
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Warszawa – Polens huvudstad
Frukost på hotellet.
Guidad tur i Warszawa. Lazienkowski Park (badhus-parken) med Chopinmomumentet, Warszawas judiskt getto och Umschlagplatz (tusentals judarna
deporterades därifrån till koncentrationsläger), den Okände soldatens grav,
Kulturpalatset, Krakowskie Przedmiescie gatan, Gamla stan (en UNESCO världsarv)
och St. Johannes ärkekatedral. Gamla stan förstördes nästan helt under andra
världskriget, och sedan återuppbyggdes tack vare människor från hela Polen.
Lunch på en restaurang i centrum av Warszawa.
Ett besök på Upprörsmuséet (med inträde) eller Warszawas slott (med inträde).
Fritid i centrum av Warszawa.
Kvällsmat och en konsert på en lokal restaurang.
Den sista natten i Warszawa.

Tisdag
x
y

Avgång från Warszawa och från Polen
Frukost och check-out från hotellet i Warszawa.
Transfer till Okecie Flygplats. Avgång från Warszawa och från Polen.

