Reiseforslag Krakow

Krakow er byen du bør se hvis du vil vite mer om sentral-Europas fortid, utvikling og kultur. Byens
røtter går helt tilbake til år 965. På sin vei til Berlin under andre verdenskrig la Den røde armé mange
byer øde, men heldigvis ikke Krakow, som nå står på UNESCOs verdensarvliste.
Byen er så konsentrert at du kan gjøre alt til fots. Bare ta med deg gode sko og ryggsekk og se ut som
en ekte norsk turist. Hvis du er skrøpelig til beins, kan du bli kjørt rundt med hest og vogn eller med
små golfbiler, så alder er ingen hindring for å dra til Krakow.

Torsdag – ankomst Krakow
Fly med Norwegian Airlines, se www.norwegian.no . Flytiden er 2 timer fra Oslo direkte til
Krakow. Evt. med Luftahansa, se www.lufthansa.no, via Munchen som tar noe lenger tid.
Ca 4 ½ timer inkl. 1 time til flybytte i Munchen.
I ankomsthallen til Krakow flyplass vil GuideTravels representanter stå klare til å ta dere
imot. Fra flyplassen er det ca. en halv time med buss til hotellet vårt for weekenden i
sentrum av Krakow. På kvelden blir middag servert i hotellets restaurant.

Fredag – Krakow – Wieliczka – saltgruvene.
Etter frokost møter vår engelsktalende guide oss og tar oss med på en byvandring i
Krakow sentrum. Vi besøker bl.a. Wawel slottet med dens flotte parkanlegg og katedral,
utforsker de ulike arkitektoniske stilarter i gamlebyen (Stare Miasto), besøker Rynek
Glowny – det største bevarte middelaldertorget i Europa, rådhuset, Collegium Maius – gamle
byggingen til Jagiellonian Universitetet og Mariakirken med det berømte Wit Stwoszs
alteret.
Ca klokken 13.00 spiser vi en deilig lunsj på en av Krakow’s tradisjonelle restauranter.
Etter lunsj blir det litt tid til å oppdage sentrum på egenhånd og kanskje gjøre litt
shopping.

Kl. 16.30. går ferden videre i buss til Wieliczka, som ligger ca 10 km utenfor Krakow.
Her får vi en guidet omvisning av Wieliczka saltgruver – en av verdens eldste. Nesten 400

trappetrinn under bakkenivå, etter en lang spasertur på blankpolert salt som minner om marmor,
finner vi gruvens juvel. Kapellet til den hellige Kinga er på størrelse med en middels stor kirke. Gravd
og skåret ut for hånd gjennom 68 år, sønn overtok etter far, og nevø etter onkel. Over 20000 tonn
saltklumper ble båret ut av trette gruvearbeidere etter at vanlig arbeidstid var slutt. Et underjordisk
spa tilbyr fysioterapi og behandling av luftveisinfeksjoner, astma, allergi, hudlidelser og endog fedme.
Ca klokken 20.00, etter omvisningen i saltgruvene er det tid for middag på en av Wieliczkas
tradisjonelle restauranter. Når vi alle er glade og mette går ferden tilbake til hotellet vårt i Krakow.

For de som måtte ønske å fortsette kvelden, så kan Krakow by på et frodig natteliv med
nattklubber og mange hyggelige kafeer og puber.
Lørdag – Krakow – Auschwitz-Birkenau - Krakow
Etter en tidlig frokost kjører vi til Auschwitz-Birkenau Museet, ca. 3 km utenfor Krakow.
Her får vi en guidet omvisning av området i den gamle konsentrasjonsleiren. Leieren ble
bygd av nazister som okkuperte Polen under 2. verdenskrig og og selve symbolet for

nazistenes holocaust. Området står også på UNESCOs verdensarvliste.

Vi spiser lunsj i Auschwitz og er tilbake i Krakow rundt klokken halv fem.
Ettermiddagen til egen disposisjon til å for eksempel utforske mer av denne perlen av en by, sitte på
en fortauskafé og se på livet eller gjøre litt shopping. Velger man det siste så er glass er billig og bra.
Seks krystallglass koster rundt 200 kroner. Ravsmykker: Smykker laget av rav fra Østersjøen. Masse å
velge i både når det gjelder design og pris. Fargene varierer fra gult til brunt. Det er også mye billig og
fin kunst å få kjøpt, ikke minst i Kazimierz.

Klokken åtte blir vi servert en tradisjonell polsk middag på vår siste kveld i Krakow på en av byens
restauranter. Og fordi som fremdeles har litt energi igjen og vil få med seg litt mer av nattelivet, så
er det utallige muligheter mellom restauranten og hotellet vårt.

Søndag – Hjemreise fra Krakow og Polen
Avreise fra hotellet til flyplassen i god tid før avreise. Mer informasjon blir gitt på hotellet
evt. på restauranten på lørdag kveld.
For mer informasjon om Polen, se www.polen.travel/no
For mer informasjon om Krakow, se www.krakow.pl
For mer informasjon om Wieliczka saltgruver, se www.kopalnia.pl
Auschwitz-Birkenau Museet, se www.auschwitz.org.pl

