
Inkluderet i prisen er: 
.   Kørsel i moderne turistbus plads til 50 personer. 
.   Rutineret chauffør 
.   Dansktalende guide til udflugterne 
.   1 x Morgenmad på færgen  (udtur) 
.   4 x Overnatninger på hotel Ibis*** Krakow 
.   4 x Aftensmad på hotel Ibis 
.   1 x Overnatning i Berlin 
.   1 x Aftensmad i Berlin 
.   1 x Byrundtur m/bus i Berlin ca. 3 timer 
.   1 x Byrundtur til fods i Krakow ca. 4 timer 
.   1 x Udflugt til Wieliczka saltmine ca. 5 timer 
.   1 x Udflugt til Dunajec, sejltur med tømmerflåde og markedsbesøg 
.   1 x Frokost efter sejlturen (v. Dunajec) 
.   1 x Aftensmad på hotellet (hjemturen) 
.   1 x Overnatning m. morgenmad (på hjemturen) 
.    Overfart Gedser-Rostock ca. 2 timer  
     Udrejse Gedser kl. 09.00  hjemrejse Rostock kl. 17.00 
.    Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 
  
 
Pris pr. person i dobbeltværelse 3.998,- kr. 
 Tillæg for enkeltværelse    800,- kr. 

     
Ikke inklusiv i prisen er: 
♦ Drikkevarer og frokoster. 
♦ og entrere som ikke er nævnt i overstående tilbud 
♦ Husk både det gule og det blå sygesikringsbevis 
♦ Husk rejseforsikring. 
 

 
 
Tilmelding til: 
Seniorformand FOA Roskilde Grethe Hansen  
på E-mail aphansen@webspeed.dk, på 
tlf. 46 36 50 92  eller mobil 40 33 52 92 
 
 
Ved tilmelding indbetales 1000,- kr. på bankkonto i  
Arbejdernes Landsbank:    Reg. nr. 5396 konto nr. 2605893 
 
Restbeløbet betales senest den 15. marts 2013 

 

 

Krakow i det sydlige Polen ligger smukt ved Wislafloden 
Denne middelalderby ser ud, som om den lige er hentet ud af en eventyr-
bog med sin levende markedsplads, spiralformede gotiske tårne, slotte og 
legender om drager.  
Udforsk de smalle baggyder, skjulte slotsgårde, underjordiske kældre og 
tunneler. Den middelalderlige markedsplads er landemærke for besøgen-
de i Krakow, og udgør hjertet i den gamle by.  
Tag en slentretur gennem mylderet af stader i tøj hallen, nyd en kop kaf-
fe på torvet og besøg de nærtliggende middelalderkirker. Krakow var 
baggrund for optagelsen til filmen Schindlers liste, som er vist på dansk  
tv. Ikke langt fra centrum, på et højdedrag i byen ligger kongeslottet 
Wavl, Katedralen og den mystiske drage. 
Krakow er kendt for at være Polens kulturelle hovedstad på grund af by-
ens forkærlighed for musik, digtekunst og teater. Efter mange års besæt-
telse og kamp fremstår Krakow nu som en stolt by med en stærk identi-
tetsfølelse og stadig med en kunstnerisk og humoristisk sjæl.  

Denne tur er tilrettelagt i samarbejde med  

Registreret i Rejsegarantifonden nr. 969 

Polen Berlin-Krakow 
Arrangør:  FOA Roskilde Seniorklub 

7 dage m. 1 overnatning i Berlin 4 i Krakow og 1 i Legnic 

Afrejse fra P-pladsen Kvickly Hyrdehøj Roskilde d. 26. maj kl. 6.30 
  Hjemkomst den 1. juni 2013 kl. ca. 21.00  



1. dag: Afgang fra P-Pladsen v/Kvickly Hyrdehøj Roskilde kl. 6.30. 
Turen går via Gedser-Rostock, vi får morgenmad på færgen. Efter 
overfarten kører vi til vores overnatningshotel i Berlin. Bussen kø-
rer en byrundtur, hvor vi bl.a. skal se Brandenburger Tor, Ge-
dächtniskirche, Under den Linden, Kurfürstendam og mange andre 
ting, herefter mødes vi og går samlet ud 
for at spise aftensmad. 
 
2. dag:  Efter morgenmaden sætter vi 
kurs mod den smukke by Krakow, der tid-
ligere var landets hovedstad, ligesom den 
har været kongeby. Den gamle bydel er 
velbevaret og rummer bygninger tilbage  
til 1100-tallet. I 1978 kom byen på UNE-
SCOS liste over verdens kulturarv. Vi er på vort hotel sidst på ef-
termiddagen. 
 
3. dag: Vi starter selvfølgelig opholdet i 
Krakow med at kigge nærmere på denne 
spændende og smukke by. Vi besøger det 
gamle kongeslot Wawel, der har mange 
kunstskatte. Vi ser den gamle bydel og 
den specielle markedshal, hvor der er mu-
lighed for at gøre en god handel. Maria-
kirken med det berømte trefløjede alter, 
et kunstværk i verdensklasse samt råd-
hustårnet.  
I den jødiske bydel kan man se de steder, 
hvor filmen ”Schindlers liste” blev optaget.  
Byrundturen er til fods, efter byturen er resten af dagen fri. 

4. dag: Efter morgenmad kører vi til Duna-
jec Canyon. Undervejs besøger vi et mar-
ked. Herefter skal vi  på tømmerflåde sej-
lads på Dunajec floden, hvor vi sejler gen-
nem den flotte canyon i Pieniny National 
Park. Den vilde og uberørte natur giver os 
en uforglemmelige oplevelser i et tempo, 
hvor alle kan være med. Efter sejlturen spi-
ser vi frokost på en hyggelig restaurant. 
Herefter kører vi mod vort hotel, hvor af-
tensmaden venter os.  
 
Dag. 5: Dagens udflugt går til Wieliczka 
udenfor byen, hvor de berømte saltminer 
ligger. Minerne er ca. 900 år gamle, og var 
tidligere i brug, men er i dag et underjor-
disk museum med søer, kapeller og skulp-
turer lavet i salt. Det er en oplevelse, man 
ikke må gå glip af. 
 
6. dag: Forlader vi vort hotel efter morgenmaden og kører mod vort 
overnatnings hotel i Legnica før den tyske grænse. Her spiser vi af-
tensmad på hotellet. 
  
Dag. 7: Efter morgenmaden kører vi direkte mod Rostock. Hvis tiden 
tillader det besøger vi en grænsehandel, hvor i kan gøre en god han-
del. Vi skal med vores færge kl. 17.00, hjemkomst ca. 21.00  

 

Vi byder dig velkommen til Hotel Ibis Krakow Old Town, som ligger 
tæt på centrum, ikke langt fra hovedbanegården og tæt på den gam-
le by. Hotellet har 135 komfortable værelser med aircondition med 
internetadgang, hvoraf 5 er velegnede til gæster med nedsat mobili-
tet. Hotellet har også 3 fuldt udstyrede konferencelokaler. Hotellet 
har restaurant og bar. 


