
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
*Sø 09.04 Lø 15.04 4.495,- C/2
Sø 23.04 Lø 29.04  4.495,-  C/2
Sø 30.04 Lø 06.05  4.495,-  C/2
Sø 14.05 Lø 20.05  4.495,-  C/2
Sø 11.06 Lø 17.06  4.495,-  C/2
Sø 02.07 Lø 08.07 4.495,- C/2
Sø 09.07 Lø 15.07  4.495,-  C/2
Sø 16.07 Lø 22.07  4.495,-  C/2
Sø 23.07 Lø 29.07  4.495,-  C/2

Sø 06.08 Lø 12.08 4.495,- C/2
Sø 20.08 Lø 26.08  4.495,-  C/2
Sø 27.08 Lø 02.09 4.495,- C/2*
Sø 03.09 Lø 09.09  4.495,-  C/2
Sø 10.09 Lø 16.09  4.495,-  C/2  
Sø 17.09 Lø 23.09  4.495,-  C/2
Sø 15.10 Lø 21.10 4.495,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold i dobbeltværelse, halvpension 
fra og med aftensmad første dag til og 
med morgenmad sidste dag, udflugter (ex. 
entréer) samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.375-
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Fast lav pris

Kun 4.495,-

*  på denne afgang bor vi på Ibis Hotel Krakow Centrum, der også ligger med ca. 15 minutters gang til den historiske bymidte.

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11



Har du prøvet vores rejse til Prag og 
synes om det, så anbefaler vi dig også 
Krakow. Her præsenteres du for en af 
Østeuropas smukkeste og mest spæn-
dende byer. Krakow er på UNESCO’s 
liste over verdens kulturarv og byder 
på et nærmest uendeligt udbud af se-
værdigheder. I Krakows omegn finder 
vi udflugtsmål, der fortæller om en 
gammel og rig kultur, men som også 
er vidnesbyrd om de største skamplet-
ter på Europas historie. Om aftenen er 
der masser af liv i restauranter, caféer 
og barer i Krakows centrum.
Vi bor centralt på Ibis Hotel Stare Mi-
asto. Hotellet er *** turistklasse og 
der er blot 15 minutters gang til den 
smukke gamle bymidte. Hotellet har 
velindrettede værelser med bad, toilet, 
tv m.m. Opholdet er med morgenbuf-
fet og 3-retters middag eller middags-
buffet. Læs mere om hotellet på vores 
hjemmeside.

REJSEPLAN
1. dag: Udrejse 
Vi kører via Padborg mod Berlin og til 
vores overnatningshotel kort inde i Po-
len. Middag og overnatning. 

2. dag: Til Krakow. Byrundtur med 
rejselederen
Straks efter morgenmaden fortsætter 
vi mod Krakow, og vi er fremme lige 
omkring middagstid, så vi kan holde 
frokostpause i centrum. Herefter tager 
vi på byvandring med rejselederen 
rundt i Krakow. Vi starter omkring det 
smukke torv med markedsplads og 
den imponerende Maria-kirke. Her-
fra vandrer vi ad de snævre gader til 
Wavel-højen med domkirken og kon-
geslottet. Vi nyder den flotte udsigt 
over byen og floden Wizla. Sidst på 
eftermiddagen ankommer vi til vo-
res hotel. Efter indkvartering nyder vi 
middag på hotellet.

3. dag: Jødiske kvarter. Auschwitz
I Det Jødiske Kvarter, som er et pil-
grimssted for mange jøder, besøger vi 
én af ghettoens synagoger med begra-
velsesplads. Bussen bringer os tilbage 
til centrum, og der bliver tid til på 
egen hånd til at nyde Krakow, der by-
der på et væld af butikker med varer til 
fordelagtige priser. 
Om eftermiddagen tilbyder vi udflugt 
til den berygtede koncentrationslejr 

Auschwitz / Birkenau, der i dag er ind-
rettet som museum. Vi guides rundt 
af dygtige guider og ser og hører om 
de forfærdelige oplevelser, tusindvis af 
mennesker var udsat for under Anden 
Verdenskrig og Holocaust. Opholdet 
her varer godt og vel 3 timer.

4. dag: Sejltur på Dunajec floden
Denne dag bringer os ned i det sydlig-
ste Polen. Om morgenen sætter vi kur-
sen mod de alpelignende Tatrabjerge, 
der ligger helt ned mod grænsen til 
Slovakiet. Dagens store oplevelse er 
en spektakulær sejlads på Dunajec 
floden, hvor vi på store tømmerflåder 
sejler ned ad floden i den enestående 
natur. En sikker succes. Hjemkomst til 
Krakow først på aftenen. 
NB! Er vejret for dårligt køres en ud-
flugt til Pilgrimskirken i Czestochowa, 
hvor vi kan se Den sorte Madonna.

5. dag: Saltminerne i Wieliczka
Udflugten går til saltminerne i Wieli-
czka. Saltminerne menes at være den 
ældste, stadigt fungerende virksomhed 
i verden og er Polens største attrakti-
on. På rundgangen, som varer ca. 1 ½ 
time, ser vi, hvorledes minearbejderne 
har hugget forskellige figurer, relieffer 
og kapeller ud i de store saltblokke. 
Saltminerne danner også jævnligt 
rammen om en række underjordiske 
koncerter.

Klezmerkoncert
En af aftenerne i Krakow tilbydes en 
traditionel, jødisk Klezmerkoncert. Vi 
går til jødekvarteret og nyder under-
holdningen, der starter ca. kl. 20.

6. dag: Wroclaw
Efter morgenmaden tager vi afsked 
med Krakow og kører mod Berlin. Vi 
holder undervejs en pause i den flotte 
by Wroclaw. Nyd stemningen og men-
neskemylderet over en kop kaffe på 
byens hyggelige torv. Herfra går tu-
ren mod overnatningshotellet ved den 
polsk/tyske grænse.

7. dag: Berlin – Danmark 
Efter morgenmaden kører vi til Berlin, 
hvor vi skal på sightseeing i centrum, 
vi kommer bl.a forbi Brandenburger 
Tor, Potzdamer Platz, Kaiser Wilhelm 
Gedächtniskirche og Alexanderplatz. 
Herefter går det tilbage mod Danmark.

Krakow
Polens fantastiske kulturby

Busrejse, 7 dage
HØJDEPUNKTER 
• Centralt beliggende hotel

• Tømmerflådesejlads på Du-
najec floden

• Saltminerne i Wieliczka

• Jødekvarteret og mulighed 
for Klezmerkoncert

 -
bergen

Krakow

Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


