Krakow 25-29/4 2018
Krakow har rykte om sig att vara en öppen och elegant stad, ungefär som stadens
invånare. Staden grundades redan på 1000-talet och var under lång tid Polens
huvudstad. Krakow är också känd som landets vackraste stad med Mariakyrkan som
förgyller stadsbilden och tyghallen Sukiennice är Gamla stans själ och hjärta.
Moderna inslag saknas inte. Kafékulturen, prisvärd shopping och ett digert utbud av
restauranger har också hittat hit. Alla sinnen trivs i Krakow!
Onsdag 25/4: Luleå–Krakow
Tidigt på morgonen ses vi på Luleå flygplats för att påbörja vår resa till Centraleuropa.
Kl 07:25 avgår planet och vi mellanlandar på Arlanda för att byta flyg. Här möter vi vår
reseledare som kommer guida oss under resan. Kl 12:25 beräknar vi att landa i
Krakow. Vår busschaufför möter oss på flygplatsen och vår reseledare tar oss nu med
på en guidad tur, både med buss och till fots, genom den både moderna och
traditionella staden Krakow.
Stadspromenad i Krakow
Krakow klarade sig mirakulöst nog oskadd undan andra världskrigets förstörelse.
Stadsplanen är från 1200-talet och många anser att Krakow är en av Europas och
världens allra vackraste städer. Gamla stans stora torg är en naturlig samlingsplats för
både Krakowbor och besökare. Här finner vi den medeltida Tyghallen som i dag
rymmer småbutiker och marknadsstånd. Vår reseledare vet historien bakom det
vackra vi ser.
Torsdag 26/4: Auschwitz-Birkenau
Byn Oswiecim, på tyska Auschwitz, blev under andra världskriget scenen för grymheter
utan like i historien. Här mördades flera miljoner människor, hitförda i boskapsvagnar
från stora delar av Europa. Mycket av förintelselägret finns kvar, bland annat
fångarnas baracker. Under vår rundvandring påminns vi om en skamlig epok i
människans historia.

Fredag 27/4: Saltgruvan i Wieliczka
Strax utanför Krakow ligger saltgruvan Wieliczka. Här öppnar sig ett underjordiskt rike
av salt. I den mer än sjuhundra år gamla gruvan har flera underjordiska kapell med
skulpturer huggits ut i själva saltlagret. Kring denna unika sevärdhet har många myter
och legender skapats, om vilka vi får veta mer under vår rundvandring.

Lördag 28/4: Krakow
Idag har vi tid för egna strövtåg hela dagen innan vi möts upp inför kvällens
avslutningsmiddag.
Polsk afton
Polens nationaldräkt kommer från Krakow! Vi får se mycket av denna på kvällens
folkloreshow där vi även äter en god middag. En fartfylld kväll du inte får missa!
Söndag 29/4: Krakow–Luleå
Det roliga har alltid ett slut och idag har vi nått dit. Efter sovmorgon och frukost i lugn
och ro åker vi på förmiddagen iväg till flygplatsen. Kl 13:05 lyfte planet och kl 18:25 är
vi tillbaka hemma i Luleå, efter en mellanlandning i Stockholm. Tack för de här
spännande dagarna!

Pris:
Pris per person
Enkelrumstillägg

9 995 kr/del i dubbelrum
1 195 kr

I resans pris ingår:
Flyg Luleå-Krakow t/r
Transfer flygplatsen-hotellet t/r
4 övernattningar på mellanklasshotell, inklusive frukost
Inkvartering i dubbelrum med dusch/bad och wc
Reseledarservice
Auschwitz-Birkenau, inkl inträde och lokalguide
Saltgruvan i Wieliczka, inkl inträde
Polsk afton, inkl middag med dryck
Flygtider:
UT 25/4
Luleå-Arlanda 07:25-08:45
Arlanda-Krakow 10:30-12:25
HEM 29/4
Krakow-Arlanda 13:05-15:00
Arlanda-Luleå 17:05-18:25
För bokning kontakta NEX resebyrå:
Luleå
0920–21 10 00
nexlule@nex.se
www.nex.se

Piteå
0911–140 00
nexpite@nex.se
www.nex.se

Gällivare
0970–130 35
nexgellivare@nex.se
www.nex.se

