
Vi skal også besøke Wavelkatedralen med de kongelige gemakker, skattkammeret
og våpensamlingen. Leonardo da Vincis kjente maleri “Damen med hermelinen”
kan beskues i katedralen.
Det blir felles lunsj før vi får litt tid på egenhånd denne lørdag ettermiddag.
Kveldens middag spiser vi på restaurant W Starej Kuchni. (F/L/M)

Dag 3 – søndag 11. oktober
I dag skal vi på utflukt til Auschwitz-Birkenau, ca. en times kjøretur fra Krakow.
I 1947 ble museet Minnestedet og Museet Auschwitz-Birkenau etablert. I begge
leirene står bevarte blokker og fangebrakker, sammen med hovedinnganger,
vakttårn og piggtrådgjerder. Museet ble oppført på UNESCOs liste over verdens-
og kulturarv i 1979. Vi får en omvisning og god informasjon om dette stedet.
Lunsj underveis og vi er tilbake i Krakow på ettermiddagen. Vi spiser felles
middag på  restaurant Galicyjska. (F/L/M)

Dag 4 - mandag 12. oktober
Krakow har mer og by på og vi skal sammen med vår norsktalende guide se mer
på blant annet Florianska-porten som inngikk som en del av forsvarsmuren rundt
hele det gamle Krakow (ligger rett ved hotellet vårt), Markedsplassen og Mariakirken
med Europas største alter fra middelalderen med over 200 store og små skulpturer
- et imponerende skue. Vi spiser felles lunsj og bruker tiden frem til middag på
egenhånd. Vår lokalguide er behjelpelig med å tilrettelegge for event. ønsker dere
måtte ha. Under avskjedsmiddagen i kveld skal vi oppleve folkloreshow, og vi
spiser på restaurant Hawelka. (F/L/M)

Dag 5 – tirsdag 13. oktober
Vi spiser frokost og har en rolig morgen før vi sjekker ut av
rommene våre og blir hentet av buss og guide. Vi skal i dag
besøke saltgruven Wieliczka - ca. 15 km. nordøst for Krakow.
Før vi går ned i gruven spiser vi lunsj på en restaurant rett ved
inngangen til gruveområdet. Så er det klart for omvisning i
gruven med statuer etc., hogget ut av tidligere gruvearbeidere.
Høydepunktet er Kingas kapell, 101 meter under jorden og alle
detaljene er gjort av salt! Etter endt besøk setter vi oss i bussen
som tar oss til flyplassen. Vi har avreise med Ryanair kl. 19:35 og flyr direkte til
Rygge hvor vi ankommer kl. 21:40. (F/L)

Eldreakademiet Moss til Krakow....
Krakow er Polens mest kulturelle og interessante by, og intet mindre enn en
arkitektonisk perle. Ingen andre steder i landet er så mye historie samlet. Her
finnes over 6.000 historiske bygninger og monumenter. Krakow var hovedstad
i over 500 år, og blant annet svenske kong Sigismund Vasa hadde sitt sete her.
Byen unngikk helt ødeleggelser under 2. verdenskrig, og den fantastiske
gamlebyen ser nesten lik ut i dag som da den ble planlagt i år 1257. Hele 12
gater munner ut på det enorme torget Rynek Glowny, som er sentrum i den
gamle bydelen. Her ligger 20 museer og 20 kirker, og to av de største
kulturskattene i hele landet – Sukiennice – markedshallen fra 1200-tallet og
Mariakirken med Europas største alter fra middelalderen.

PROGRAM:

Dag 1 – fredag 9. oktober
Avreise fra Rygge med Ryanairs direktefly 11:05. Ankomst Krakow kl. 13:10.
Vi blir møtt av vår guide og buss som kjører til Hotel Polski, som ligger i den
hyggelige gamlebyen - rett ved muren og vi bruker tiden som vi selv ønsker.
Det blir en avslappende dag og vi satser på en god natts søvn, før vi starter vårt
program neste dag.

Dag 2 - lørdag 10. oktober
Etter frokost kommer vår lokale norsktalende guide og møter oss på hotellet.
Vi skal få en omvisning i Krakow og spaserer rundt i denne vakre byen. Vi får
se universitetet, Det kongelige slott Wawel, som var sete for det for de polske
konger i mer enn 500 år og frem til år 1596, da kong Sigismund Vasa flyttet
hovedstaden til Warzawa.



Med Eldreakademiet Moss
til Krakow

9. - 13. oktober 2015

5 dager

Praktiske opplysninger:

Pris pr. person kr 8 750,- som inkluderer;

- Rygge-Krakow direkte med Ryanair tur/retur inkludert 1 koffert a 15 kg.
- All fellestransport under oppholdet i følge program
- 4 overnattinger i dobbeltrom inkl. frokost
- Utflukter i følge program
- Måltider i følge program, F-frokost/L-lunsj/M-middag, inkl. drikke
  (1 gl. vin/øl samt mineralvann og kaffe/te)
- Tips til sjåfører og servitører
- Norsktalende lokalguide i Krakow

Tillegg for enkeltrom kr 600,-

Hotel Polski - Pijarska 17,31-015 Kraków
www.podorlem.com.pl
Et hyggelig hotell i den gamle bydelen i Krakow, rett ved Florianska porten.
Rommene har tv, radio, minibar og telefon. Det er hårfønere på badet.
Fri wi-fi på hele hotellet.

Påmelding senest 20. april 2015
Depositum kr 3.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt
påmelding. Minimum antall deltakere er 20.
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!
Vi tar forbehold om pris/kapasitet hos Ryanair. Merk spesielle
avbestillingsregler: kr 2 000,- + et administrasjonsgebyr på kr 600,-
refunderes ikke etter at depositumet er innbetalt. Se også våre generelle
vilkår.
Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller
valutakurs. Det tas forbehold om endring i rutetidene hos flyselskapet samt
endring i program som følge av forhold som ligger utenfor arrangørens
kontroll, f.eks. værforhold.

Teknisk arrangør: Pb 58, 1601 Fredrikstad
Tlf. 69312621 - Faks 69313193

E-mail: info@temareiserfredrikstad.no
www.temareiserfredrikstad.no


