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Krakow – Upplevelseresa 6dgr

Vi åker i helturistbuss från Kinna/Bollebygd till Karlskrona, där vi tar Stenas nattfärja över till Gdynia.
Från Gdynia fortsätter vi till Krakow där vi bor 3 nätter på hotell Wyspianski som blit bas för vår
vistelse i staden. Vi har en giudad tur i Krakow samt besöker saltgruvan i Wieliczka en bit utanför
staden. Det blir också en hel del egen tid i staden för att utforska på egen hand, både sevärdheter och
den kulinariska delen.
Mera detaljerat program, se nästa sida.
Avresa Kinna (Lahalls bil) kl 12.30, Bollebygd 13.15, 3 Maj 2020
Andra påstigningsplatser utmed resvägen efter särskild överenskommelse, anpassat till deltagarna.
Pris/person:
6300:- Tillägg för enkelrum 1100:- Anmälningsavgift 1500:I resans pris ingår bl a:
• Samtliga resor med bussen inkl färjor
• Boende i dubbelrum/hytt på färja 5 nätter inkl frukost
• Lunch alt middag 4 dagar. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av resenären på plats
• Besök saltgruvan utanför Krakow
• Guidad tur i Krakow (till fots i gamla stan)
• Reseledare Sture Johansson
Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59).
Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan.
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Dagsprogram
Dag 1 Söndag 3/5
Avresa mitt på dagen och ev upplastning av resenärer utefter resvägen.
Sedan färdas vi söderut genom Småland och Blekinge till Karlskrona där vi bordar Stenas färja till
Gdynia. På kvällen äter vi gemensam middag ombord. Boende i hytter på färjan.
Dag 2 Måndag 4/5
Efter frukost på färjan sätter vi oss på bussen och åker söderut genom Polen tills vi kommer till
Krakow där vi angör hotell Wyspianski som blir vår bostad i 3 nätter. Därifrån gör vi sedan alla utflykter
enligt nedan. Gemensam middag på hotellet.
Dag 3 Tisdag 5/5
Först frukost sedan har vi en guidad tur med svensktalande lokalguide i Krakow. Guidningen sker till
fots, det går inte att köra med bussen i gamal stan i Krakow. Sedan har gruppen egen tid i staden för
att på egen hand utforska allt som finns i form av sevärdeheter (ex 120 kyrkor!), kulinariska
upplevelser mm.
Dag 4 Onsdag 6/5
Efter en god frukost åker vi med bussen till saltgruvan i Wieliczka där vi får en guidning med
lokalguide i gruvan. Det är en del att gå i gruvan, mestadels neråt och i huvudsak trappor och gångar.
Vi åker hiss tillbaka till ytan. Denna utflykt är ca en halvdag och resten av dagen blir också egen tid i
staden lika dag 3. Gemensam middag på hotellet.
Dag 5 Torsdag 7/5
Denna dagen påbörjar vi vår hemresa. Efter frukost sätter vi oss på bussen och åker till Gdynia där vi
tar Stenas nattfärja över till Karlskrona. Gemensam middag på kvällen ombord på färjan.
Dag 6 Fredag 8/5
Sista dagen på resan. Vi vaknar pigga och med upplevelser från resan. Efter frukost ombord så tar vi
sista etappen på resan hem.
Övrigt
Tiderna i programmet ovan är ca-tider. Exakta tider meddelas dag för dag under resan.
Bra att ha med på resan:
• Gåvänliga skor
• Paraply/regntåliga ytterkläder
• Ett särdeles gott humör!!
Välkommen på resan!!
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