Hotel:
Hotel Pod Wawelen***
pl. Na Groblach 22
PL - 31 101 Krakow

8 dage til

Polen

3-stjernet hotel med god
beliggenhed i den gamle bydel, lige
overfor Kongeslottet. Hotellet har
hyggelig restaurant og bar på øverste etage med udsigts terrasse.
Alle værelser har privat bad/toilet, telefon og internet adgang.

Ud: Lø. 16.08.14

Hjem: Lø. 23.08.14

Transithotel på ud– og hjemtur: Hotel Hayduj, Zary (PL)

Pris pr. person:

kr. 5.230,- i dobbeltværelse
kr. 900,- tillæg for eneværelse.

Incl. i prisen:

Bustransport iht. program, ophold på gode hoteller
med 7 x ½-pension. Kaffe/rundstykke og burgerbolle i
bussen på udtur. Dansktalende guide (3 dage) med på
Udflugter, div. entréer, rejsegarantifond.

Excl. i prisen:

Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom
øvrige måltider, drikkevarer, rejse– og
afbestillingsforsikring.

Tilmelding:

Senest d. 03. juni 2014 til:
Lonni Rejser, tlf. 20 24 24 81 eller på
E-mail: lonni_rejser@christensen.mail.dk

Kongeslottet

Saltminen

Med

Depositum kr. 500,- ved tilmelding.
Restbeløb senest d. 23. juni 2014.

Ret til ændringer forbeholdes.

Teknisk arrangør:
Lauritzen Rejser
Rejsegarantifond #1204
Wisla floden Krakow

E#2532/Lonni Rejser/

Betaling:

Krakow

Tlf. 20 24 24 81

Ta’ med Lonni Rejser på 8 dages
rejse til Polen. Vi bor i Krakow, den
gamle storby i det sydlige Polen, tæt på
landets grænse til Slovakiet.
Byen har ca. 756.000 indbyggere og
ligger ved floden Wisla. Det er Polens
næststørste by. Tidligere var Krakow
landets hovedstad og den var konge
by.

saltminer, som åbnede i 1200-tallet.
Der er statuer, 3 kapeller og en komplet katedral skåret ud i saltsten. I dag
en stor turistattraktion med ca. 1,2
mio. besøgende hvert år. Frokost på
egen hånd inden vi kl. 14.00 kører
retur til Krakow. Resten af eftermiddagen på egen hånd i Krakow.
Kl. 19.00 aftensmad på hotel.
Saltminen

Transit hotel i Zary

1. dag, lørdag d. 16.08.14:
Afg. kl. 06.00 fra Skive. Vi får kaffe/rundstykker undervejs i bussen. Vi
krydser grænsen og omkring middagstid serveres der sandwich i bussen.
Vi fortsætter gennem Tyskland og krydser grænsen ind til Polen .
Ca. kl. 19.00 er vi ved vores hotel i Zary, hvor vi tjekker ind og kl. 20.00
spiser vi aftensmad på hotellet.
2. dag, søndag d. 17.08.14:
Kl. 7.00 morgenmad på hotel. Vi
tjekker ud og kl. 08.00 kører vi til
Oswiecim. Frokost på egen hånd.
Kl. 14.00 besøger Auschwitz,
koncentrationslejr anlagt i 1940 i en
tidligere kaserne. Kl. 17.30 kører vi
mod Krakow (ca. 66 km) til vores
hotel. Tjek ind og kl. 20.00 aftensmad
på hotel.
3. dag, mandag d. 18.08.14:
Morgenmad på hotel. Kl. 09.30 tager vi med dansktalende guide på
sightseeing i Krakow. Vi besøger Kongeslottet på Wawel Højen. Derefter
går vi fra Wawel Højen til den gamle
bydel. Vi besøger Mariakirken.
Frokost på egen hånd. Derefter tid på
egen hånd i Krakow inden vi
kl. 19.00 spiser aftensmad på hotellet.
4. dag, tirsdag d. 19.08.14:
Efter morgenmad kører vi kl. 08.30
med dansktalende guide til
Wieliczka, hvor vi skal se en af
verdens ældste igangværende

Mariakirken

5. dag, onsdag d. 20.08.14:
Morgenmad på hotel. Kl. 08.30 kører vi med dansktalende guide til en af
Polens mest berømte og populære
turistbyer; Zakopane. Smuk beliggenhed i 900 meters højde i Tatra
bjergene. Sightseeing i byen. Frokost på egen hånd og tid på egen
hånd i byen inden vi kl. 16.00 kører retur til Krakow. Aftensmad
på hotellet kl. 19.00.

Tatra bjergene

6. dag, torsdag d. 21.08.14:
Morgenmad på hotel. Dagen i
dag er på egen hånd i Krakow.
Kl. 19.00 aftensmad på hotellet.

7. dag, fredag d. 22.08.14:
Morgenmad på hotel. Tjek ud fra hotel og kl. 09.00 kører vi til Wroclaw, som
er Polens 4. største by. Ophold i byen med frokost på egen hånd. Kl. 15.00
kører vi videre til vores overnatningshotel i
Zary. Tjek ind og kl. 19.30 spiser vi
aftensmad på hotel.
8. dag, lørdag d. 23.08.14:
Morgenmad på hotel. Vi tjekker ud og
kl. 08.00 begynder hjemkørslen til
Danmark. Der holdes små pauser
undervejs.
Forventet hjemkomst til Skive
ca. kl. 20.00 - 21.00.

Wroclaw rådhus

