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KRAKOW OG BERLIN
Avreise 18.august - 9 dager kr. 11 990,-

Polen
I Polen stikker de gamle
tradisjonene dypt. Her er
det fortsatt ikke uvanlig å se
en mann kysse en kvinnes
hånd, eller at han åpner
døren for henne før hun
rekker å gjøre det selv. Slike
scener kan utspille seg i
omgivelser så moderne at
Norge fortsatt ikke kan
oppvise maken. Polen er i
dag en moderne nasjon,
men den gamle kulturen
spiller fortsatt en viktig rolle.
Landets historie innbefatter
en turbulent fortid, med
stadige forandringer i
styresett og grenser. Fire
ganger har landet vært
slettet fra kartet. Som første
land i Øst-Europa kastet
Polen det kommunistiske
styret i 1989, og medlemskap i EU ble en realitet i
2004. Til tross for sin
turbulente historie, kan
polakkene skryte av at de
har Europas eldste
grunnlov, fra 1791. I dagens
Polen står ikke tilbudene
tilbake for noe. Landet blir
av mange betraktet som
broen mellom Øst- og VestEuropa.

Dag for dag program
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Med alle vel ombord i bussen går ferden til Göteborg hvor vi
sjekker inn på Stena Line sin ferge til Kiel. Mens båten legger
fra kai kl. 18.45, spiser vi en god 3-retters middag med 2 glass
drikke inkludert pr person. Overnatting i dobbelt innvendig
lugar.

Dag 2: Kiel - Poznan
Kl. 09.15 ankommer vi Kiel og setter kurs mot Polens
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tidligere hovedstad Poznan. I dag regnes ofte byen for å være
Polens vugge. Vi sjekker inn på Novotel Poznan Centrum og
spiser middag sammen om kvelden.

Krakow
Krakow er Polens kulturelle
hovedstad. Med sin sentrale
plassering har byen hatt en
betydningsfull rolle i Europas
politiske og kulturelle historie.
Krakow er kort og godt en praktfull,
gammel by, med massevis av gammel
kultur og moderne, pulserende liv.
Mariakirken, markedshallen,
rådhustårnet og Wawelborgen er
bare noen av severdig - hetene
denne byen har å by på.
Restauranter og kaféer serverer mat
i verdensklasse til priser man godt
kan leve med – og hvis moderne
shopping er på ønskelisten, stiller
Krakow med de flotteste
kjøpesentre Europa kan oppvise.

Dag 3: Poznan - Krakow
I dag fortsetter vi på eventyret og sjekker ut av hotellet etter
frokost. Vi skal i dag passere steder som Wroclaw og Katowice
før vi kommer frem til eventyrlige Krakow hvor vi sjekker inn
på Best Western Krakow Old Town . Her blir vi boende i

3 dager , frokost og middag hver dag

Dag 4: Krakow og saltgruvene ( Utflukt )
En spennende dag venter og etter frokost starter vi med en
liten rundtur med vår svensktalende lokalguide.Omvisningen
avsluttes på markedsplassen. Vi er nå midt i den vakre
gamlebyen, omgitt av historiske bygninger, som Mariakirken,
markedshallen og rådhustårnet. Nå har vi tid på egen hånd
frem til avreise til saltgruven.
Felles middag inntar vi på en av Krakows koselige
restauranter.

Saltgruvene
Wieliczka er den eneste gruven i
verden som har vært i drift siden
middelalderen. Her finnes over 300
kilometer med ganger og over 2000
kammer. Den 327 meter dype
gruven er godt tilrettelagt for besøk,
Vi skal ned til 132 meters dyp førvi
returnerer til overflaten igjen. I
gruven venter fantastiske skulpturer,
kapeller, relieﬀer, til og med en
katedral, St.Kinga- katedralen,
verdens største underjordiske
helligdom og et imponerende syn.
Gruvens saltholdige luft holder
rundt 15 grader og sies å ha en
helbredende eﬀekt. Vi anbefaler
derfor alle å trekke pusten dypt og
nyte den helsebringende
opplevelsen.

Dag 5: Krakow eller Auschwitz ( inkl lunsj )
I dag kan man enten bli igjen på hotellet eller bli med på
utflukt til den tidligere konsentrasjonsleiren Auschwitz.
Felles middag om kvelden
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Auschwitz
Auschwitz er det tyske navnet
på den polske byen Oswiecim,
stedet der nazistene opprettet
den største utryddelsesleiren
verden har opplevd. Mer enn
1,5 millioner mennesker endte
sine liv her. Det var til
Auschwitz II Birkenau at
transporten med 532
nordmenn av jødisk herkomst
ankom den 1. desember 1942.
Kun ni av dem kom tilbake.

Berlin
Berlin er ikke bare Tysklands
forbunds hovedstad men også
landets største by, mens vi er her
blir vi bedre kjent med byen og
dens spennende historie gjennom
en guidet rundt tur med
lokalguide. Vi får se
severdigheter som Riksdagen,
Holocaust -monumentet,
Brandenburger Tor, Unter den
Linden, Berlinerdomen, Check
Point Charlie, Topografie des
Terror og mye annet. Denne
turen er en fin måte å bli litt
kjent med byen på før man skal
ut på egenhånd senere på dagen.
Vi er tilbake på hotellet midt på
dagen, og har ettermiddagen til
egen disposisjon.

Dag 6: Krakow - Berlin
I dag må vi dessverre forlate Krakow og sette hjulene
nordover, men vi fortsetter en god stund på Polske veier før vi
krysser grensen inn til Tyskland. I dag kommer vi frem til
turens del 2 - Berlin - hvor vi sjekker inn på Abba Berlin hotel
for 2 netter. Felles middag om kvelden

Dag 7: Berlin
Etter en god natt søvn er vi klare for en guidet rundtur her i
denne imponerende storbyen. Guiden er skandinavisk talende
og vi benytter oss mye av egen buss under rundturen, noe
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gange må påberegnes. Resten av dagen til egen disposisjon før
vi møtes på kvelden til felles middag som vil være på en lokal
restaurant. Felles avreise fra hotellet.

Dag 8: Berlin - Kiel
Reisefakta
• Bussreise
• Båtreise Gøteborg - Kiel t/r

Etter frokost sjekker vi ut av hotellet. Vi har fortsatt noen
timer til disposisjon før vi setter kursen nordover.
Vel fremme i Kiel sjekker vi inn på Stena Lines ferge som skal
ta oss over til Göteborg. Om kvelden spiser vi buﬀet middag
ombord inkl drikke.

med plass i innvendig
dobbelt lugar

• 6 hotellovernattinger med

plass i dobbeltrom

• 8 frokost
• 8 middag hvorav 2 inklusiv

drikke

• Guidet rundtur i Krakow

med lokalguide

• Guidet rundtur i Berlin med

lokalguide

• Reiseleder

Tillegg: Enkletrom/lugar
kr. 2790,Utflukter:
Wieliczka Saltgruve kr. 500,Auschwitz og Birkenau kr.
600,-

Dag 9: Gøteborg - Østlandet
Vi ankommer Göteborg kl. 09.15 og setter kursen hjem mot
Norge. I løpet av kvelden er alle hjemme.

