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Dag 1 – Afrejse og Stettin (A)
Vi ankommer til Stettin sidst på efter-
middagen, og efter indkvartering er 
der mulighed for en lille sightseeing til 
fods med rejselederen. Nogle vælger 
måske at tage en forfriskning på hotel-
let. Vi mødes til aftensmad på hotellet.

Dag 2 – Auschwitz og Krakow  
(M, A)
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
det sydlige Polen, hvor vi er fremme 
ved Auschwitz sidst på eftermiddagen. 

Her bliver der ophold i 2 timer, hvor 
vi skal opleve den dystre historie, som 
unægtelig er en del af Polen og Kra-
kow. 

Auschwitz – nazisternes berygtede ar-
bejds- og udryddelseslejr fra 1940 - står 
som et monument over menneskelig 
grusomhed. Historien kommer til live, 
når man bevæger sig gennem porten 
med ”Arbeit macht frei” i bøjet jern. 

Vi er fremme ved vores hotel i centrum 
af Krakow først på aftenen, og efter 
indkvartering er der aftensmad på ho-
tellet.

Dag 3 – Den gamle bydel og  
Schindler Museum (M, A)
I dag skal vi koncentrere os om byen vi 
bor i, nemlig Krakow. Vi starter dagen 
med en byvandring i den velbevarede 
gamle bydel, der undslap ødelæggel-
serne under 2. verdenskrig, og følger 
Droga Królewska (kendt som Den Kon-
gelige Vej), der fører gennem den gam-

le bydel til Wawel-højen med konge-
slottet. Vi nyder den flotte udsigt over 
byen og floden Wisla. Derfra videre til 
Kazimiers, den jødiske bydel, som er en 
særlig del af Krakow med en ikke så 
rar historie. Området har sin helt egen 
atmosfære og var i det 16. årh. det vig-
tigste kulturelle centrum for de polske 
jøder. Mange af bygningerne i kvar-
teret har stadig jødiske inskriptioner, 
og i dag er Kazimiers blevet et in-sted 
i Krakow - med fashionable cafeer og 
restauranter. Der bliver naturligvis også 
et stop ved Remuh, som er den eneste 
fungerende synagoge og samtidig et 
valfartssted for jøder fra hele verden 
pga. dens grundlægger Moses Isserles, 
hvis skrifter har haft skelsættende be-
tydning. 

Vi skal også gå en tur ned ad gaden 
Szeroka, der med sine købmandsgårde 
emmer af stemning fra dengang, de 
første jøder slog sig ned. Vi ser Schind-
ler’s Factory, og gaderne, hvor dele af 
filmen blev optaget. 

Krakow er en af Østeuropas smukkeste og mest spændende byer. Byen er på UNESCO’s liste over 

verdenskulturarv og byder på et nærmest uendeligt udbud af seværdigheder. I Krakows omegn fin-

der vi udflugtsmål, som er et vidnesbyrd om de største skampletter på Europas historie. Om aftenen 

er der masser af liv i restauranter, caféer og barer i Krakows centrum. Ingen anden by i Polen kan 

prale af så mange velbevarede historiske bygninger, monumenter og kunstværker. Krakows  

500-årige historie som kongelig hovedstad har efterladt et utal af gotisk- og renæssancearkitektur.  

FORTRYLLENDE KRAKOW

• Hotel tæt på den gamle bydel

• Besøg i KZ-lejren Auschwitz

• Den UNESCO-fredede saltmine  

 Wieliczka

• Halvpension og alle udflugter 

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

6 dage 
kun  

kr. 4.595
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Auschwitz

Wieliczka
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Dag 4 – Udflugt til saltminer (M, A)
Efter morgenmad skal vi på en spæn-
dende udflugt til de berømte saltminer 
i Wieliczka. Saltminerne er på UNE-
SCOs verdenskulturarvsliste og består 
af mere end 300 km gangsystemer i 
ni niveauer. Den underjordiske sø be-
tager med sit farvespil, og alt, hvad vi 
ser i minen, er hugget ud i salt. I Kin-
gakatedralen er alteret, reliefferne og 
lysekronerne af salt. Saltminerne me-
nes at være den ældste, stadigt fun-
gerende virksomhed i verden og er Po-
lens største attraktion. På turen ned i 
saltminerne, som varer ca. 1½ time, ser 
vi ligeledes, hvordan man har hugget 
forskellige figurer og relieffer ud i de 
store saltblokke. Der holdes jævnligt en 
række underjordiske koncerter i saltmi-
nerne. Vi er tilbage i Krakow igen over 
middag, og har således eftermiddagen 
til fri disposition. Rejselederen er na-
turligvis behjælpelig med gode råd og 
ideer. Vi mødes om aftenen til middag 
på hotellet.

Dag 5 – Wroclaw og Berlin (M, A)
Efter morgenmaden kører vi mod Ber-
lin. Undervejs laver vi et stop i den 
smukke polske by Wroclaw. I centrum 
er der en skøn stemning på det hygge-
lige torv. Nyd en kop kaffe eller gå lidt 
på opdagelse i byens mange butikker 
og restauranter. Vi fortsætter videre 
mod Berlin og vores overnatningsho-

AuschwitzWisla floden i Krakow

tel. Der er naturligvis inkluderet aftens-
mad.

Dag 6 – Berlin og hjemkomst (M)
Efter morgenmad på hotellet er der tid 
til en sightseeingtur rundt i Berlin. Vi 
kommer forbi rester af Muren, Bran-
denburger Tor, Alexanderplatz og Kur-
fürstendamm. Herefter sætter vi kur-
sen nordpå mod Danmark og stopper 
ved grænsen, så de sidste indkøb kan 
gøres.

Berlin  Domkirke

 28.09. - 03.10 6 dage 4.595

 AFGANG VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer:
• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 5 x morgenmad og 5 x aftensmad
• Transport og udflugter ifølge  

program (ekskl. entréer)
• Dansk rejseleder
• Skatter, afgifter samt bidrag til 

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person:
• Enkeltværelse kr. 1.600
• Årsafbestillingsforsikring kr. 272
• Fast plads i bussen kr. 95

Vienna House Cracow 3***
Vi bor i hjertet af Krakow på Hotel 
Vienna House Easy Crakow. Mor-
genmaden serveres som buffet. Alle 
værelser er naturligvis med eget bad/
toilet med hårtørrer, aircondition 
og tv, derudover er der gratis WiFi 
på hotellet. Krakows gamle bydel er 
inden for gåafstand

Se mere på www.viennahouse.com/
en/easy-cracow

Valuta: Polske Zloty og Euro


