POLENRESOR.SE
5DB. Helpension enligt resplanen.

Intresseanmälan

Dag 1.
Avresa med buss från hemorten till färjeläget. Middag på färjan en timme efter avgång. Ankomst till
Tyskland/Polen för vidare färd till Krakow. Stopp på vägen så ni kan köpa något att äta eller tag med några
smörgåsar hemifrån.
Dag 2.
Stopp vid ett Mc Donalds på vägen strax innan Krakow där ni kan köpa något att äta om ni vill. Ankomst till
Krakow ca: 11.00. Efter rasten vidare till Krakow för guidad rundvandring ca 11.00 i Krakow med marknads
platsen, Maria Kyrkan, de judiska kvarteren Kazimierz inklusive besök i Synagogan om den är öppen den
dagen. Besök i Schindlers list fabriken, 1,5 timmars guidning på Engelska med lokal guide. ca 17.00 Middag
på Pizzeria Vesuvio. Välj vilken Pizza eller Pasta som ni vill ha på plats. Pizzerian ligger inne på Hotel
FLORYAN, adress ul. Floriańska 38 tel. 12 431 14 18. Efter middagen egen eller åk till Hotellet och checka in.
21.00 bussen till hotellet ELLER Bestäm med chauffören när ni vill åka till Hotellet.
Dag 3.
08:00 Avresa med bussen till Auschwitz. 10:00 Sex timmars guidning med lunch mellan guidningen i
Auschwitz och Birkenau. 13:30 Art Deco, rullad kyckling panerad med smör i mitten, pommes och sallad och
mineralvatten. Guidningen fortsätter i Birkenau. Efter Birkenau ca 16:30 bussen till Centrum. Bussen släpper
er nära restaurang Koko samma plats som ni äter middag. 18:00 Middag på restaurang KOKO. Korv med
mos, sallad, glass och mineralvatten. Senast 21:00 Bussen till Hotellet.
Dag 4.
08.00 Frukostbuffé. 09.00 Avresa till saltgruvan Wieliczka.
( Eller så kan ni i stället välja i Formuläret FLOTTFÄRDEN, VATTENPARKEN ELLER ENERGYLANDIA MED
LUNCH ). 10.00 Guidad rundtur i saltgruvan, tag med en tröja för det är ganska kallt där nere. 12.30 Lunch
på restaurang Galicja i byn Wieliczka. Raggmunk med gulasch, mineral water. Bussen till Centrum för guidad
rundvandring i Krakow med marknadsplatsen, Maria Kyrkan, de judiska kvarteren Kazimierz inklusive besök i
Synagogan. 19.00 Två rätters middag på restaurang Piwnica Dominikanska med FOLKLOREDANS. Fläskfilé
med jägare sås, potatis, sallad, Glass, Coca Cola eller soda vatten. Bussen till Sassnits kl 21.00.
Dag 5.
Stopp vid något matställe på morgonen där ni kan köpa något att äta.
Färjan till Sverige/Gedser. Lunch på färjan en timme efter avgång. Ankomst till Sverige.
Bussresa till hemorten med alla minnen från resan som ni aldrig kommer att glömma.
Med Vänliga Hälsningar
VD Anders Lundgren

info@polenresor.se Telefon i Sverige 08 559 16991 i Polen +48 6066 70942

