Program för kulturresa till Krakow
Fältjägarna
27/5-2/6 2019 (OBS ändrat datum)
Välkomna med till Krakow!
Denna medeltidsstad ser ut som om den vore tagen ur en sagobok, med sitt livliga torg,
spiralformiga gotiska torn, slott och legender om drakar. Kärleken till musik, poesi och
teater har gjort Krakow till Polens kulturhuvudstad. Det polska köket har ett stort
utbud av olika smaker, och förmodligen är Krakow den mest gastronomiska staden i
Polen.
I Krakow pågår stora utomhuskonserter under hela sommaren, som regel på torget i
”Gamla Stan” och i Zakopane kommer vi att möta både folk, musik, snötäckta
bergstoppar och Goralerna, det bergsfolk som bor i byarna i Tatrabergen (de polska
alperna).
Besöket i FN-världsarvet saltgruvan i Wieliczka blir ett minne för livet. Stadens historia
är dramatisk, alla Polens kungar finns begravda på slottet Wawel, även den svenske
Sigismund Wasa. Tragisk är judarnas historia i staden och Kazimierz vittnar om detta.
Välkomna med på en resa i historiens, religionens, kulturens och matens tecken!
Måndag 27/5
10.00

Samling på Arlanda för incheckning. Detaljerad information om
bokningsreferens mm får du av Fältjägarföreningens Åke Hjelm.

10.50

Avgår Norwegian till Krakow

12.20

Framme på Balice. Polsk
helturistbuss möter.

15.00

Incheckning på centralt
bra hotell Royal i gamla
stan i Krakow. På vägen
dit information om
Krakow.

19.00

Kvällens middag på
näraliggande restaurang..

Tisdag 28/5

07.00

Frukost på hotellet

08.30

Vi åker på stadsrundtur med vår svensktalande guide. De som har sett filmen
Schindlers list, kommer att väl känna igen sig. Vi besöker Schindlers fabrik som idag är
museum. Vi tittar på utsidan på den administrativa byggnaden som tillhörde

fabriken under kriget och står kvar. Sedan kör vi till före detta judiska kvarteren
på Kazimierz stadsdel .
11.30
Lunch på
”Szara” i
Kaziemierz

13.30

Vi besöker slottskyrkan där alla de berömda kungagravarna finns.

15.00

Därefter till kungaslottet Wawel, där ligger de polska kungarna begravda,
däribland den svenskättade Sigismund den tredje Wasa som var kung i både
Sverige och i Polen ett tag. Han var den kung som flyttade huvudstaden från
Krakow till Warszawa. Inne i slottsmuseet finns Polens finaste samling
konstföremål. En utställning med turkiska krigsbyten från slaget om Wien, Hela
slottet är imponerande. Vi beser även slottskyrkan där alla de berömda
kungagravarna finns.

18.30

Middag på en restaurang Wentzl i närheten av Bonerowski Palatset, med stor
festmåltid.

20.00

Efter middagen blir det Chopinkonsert i en sal på palatset bara för oss.

Onsdag 29/5
06.30.

Frukost

07.30

Vi åker till Auschwitz – Birkenau, de två största och mest kända
koncentrationslägren från Nazi tiden. 1,5 miljoner människor avrättades här och
Auschwitz är helt intakt. Här står allt kvar som nazisterna lämnade det 1945.
Barackerna, vakttornen, taggtråden, krematoriet, gasugnen, ja till och med
galgen där man hängde Rudolf Höss efter laga dom. Man går in genom skylten:
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gon kilometer bort skall vi också besöka Birkenau med mottagningsstation och
umslagplatz, för nykomna fångar.
Svensktalande guide följer oss.

12.30

Lunch i Oswiecim på restaurang Casablanca.

13.30

Vi åker tillbaka till Krakow där vi besöker Mariakyrkan med sina berömda torn,
Kyrkan ligger vid det som en gång var det största torget i Europa och som har en stor
hall från 1300- talet som kallas tyghallen, den är numera fylld med polska hantverk till
försäljning. Vi tittar på Brama Florianska med dess många konstnärer som ställer ut
sina verk utmed stadsmuren.
Alternativ till Auschwitz blir en utfärd till Nova Huta. 1949 beslöt kommunistregimen
att bygga en socialistisk idealstad och ett stålverk. Idag är stadsdelen ett exempel på en
genomförd stalinistisk idealstad. I stadsdelen bor 200 000 innevånare. Vi kommer att
äta lunch på en typisk kommunistrestaurang från 60 talet. På stålverket som också
byggdes nytt arbetade 40 000 arbetare. Eftermiddagsprogram tillsammans med
Auschwitz besökarna.

17.30

Middag på trevlig restaurang Wesele i Gamla Stan.

Torsdag 30/5
07.00

Frukost på hotellet.

08.00

Buss till Zakopane. Nu kommer vi till Karpaternas högsta bergsmassiv,
Tatrabergen. Folket som bor här kallas Goraler (bergsfolk) och går klädda i
folkdräkter. Husen i Zakopane är byggda i mycket grovt timmer och rikt
utsmyckade.

12.30

Vi skall åka bergbana upp till Gubalowka, och där uppe på toppen, med utsikt
över både alplandskapet och långt därnere Zakopane, skall vi äta vår lunch.
Efter lunch skall vi besöka Zakopane gamla kyrkogård, som är mycket speciell.
Har vi tur ser vi någon av de vita hundar som bara finns i Zakopane och som är
lika vildsinta som goralerna själva. Det finns mycket hantverk att köpa i
Zakopane till verkligt låga priser. Ex.vis stickade ulltröjor, slöjdalster,
skinnkappor, jackor och läderprodukter.

När vi är klara med Polens alplandskap, åker vi tillbaka till Krakow och kvällens
middag där.

19.00

Middag på genuin restaurang hemma i Krakow. (Folkdansrest Michalike Cafe)

Fredag 31/5
07.00

Frukost på hotellet.

08.00

Bussen tar oss till Wieliczka.

09.05

Framme i Wieliczka. Här skall vi vandra nästan tre kilometer i saltgruvans mer
än 20 mil långa gångar. Det är en hel värld av salt med märkvärdiga salar,
skulpturer gjorda i salt och en hel stor kyrksal med predikstol och allt gjort av
salt, flera små kapell samt nischer. Där finns också en underjordisk sjö, och upp
ur gruvan tar vi oss med gruvhissar. Normalt går man ner i gruvan, men
eftersom vi är första grupp brukar det ordna sig med att åka gruvhiss även ner.

12.00

Lunch på närbelägen restaurant Holit

13.00

Återfärd till Krakow, eftermiddagen fri för egna aktiviteter.

19.00

Middag på bra restaurang i ”Gamla stan” med folklore.

Lördag 1/6
Dagen är fri för egna upptåg
19.00

Resans avskedsmiddag i hotellets restaurang Kuflova.

Söndag 2/6
08.00

Frukost och utcheckning.

09.30

Avfärd mot flygplatsen för hemfärd.

10.30

Incheckning på Krakow flygplats Balice.

11.45

Norwegian lyfter mot Arlanda. Ombord ingår ingen mat eller dryck, men allt
finns att köpa.

13.35

Framme på Arlanda

Följande ingår:
Flygresa tur och retur Arlanda-Krakow Krakow – Arlanda med Norwegian 2x20 kg bagage +
handbagage 10 kg
Sex hotellnätter i dubbelrum i Krakow på bra hotell Royal nära torget i ”Gamla stan”
Sex middagar inkl. drycker (öl, vin eller vatten)
Fyra luncher inkl. dryck. (vin, öl eller vatten)
Sex frukostar.
Helturistbuss i Polen sex dagar med svensktalande guider och svensk reseledning.
Alla inträden och dricks
Resegaranti ställd hos Kommerskollegium

Pris per person med del i tvåbäddsrum.
Enkelrumstillägg.
Anmälningsavgift att betalas vid anmälan.

11600 kr
1500 kr
3500 kr

Slutbetalning senast 20/4 2019.

8100 kr

Nu gör du lämpligen på följande sätt:
1. Mail till ake.hjelm@telia.com senast 2019-01-31 där du anger namn på
deltagare, mailadress och mobilnummer.
2. Betala direkt därefter 3500 kr/person + ev enkelrumstillägg 1500 kr på
bankgiro 5213-6850 (ENA Operations AB). Härigenom har du säkerställt
plats och du får en bekräftelse från ENA Operations. När du gjort dessa två
moment är du anmäld och har en plats på resan.
3. Betala återstoden till samma konto senast 2019-04- 20.
4. Packa väskan åter för en gemytlig samvaro med ett antal Fältjägarkamrater
och några andra trevliga personer.
5. Har du någon fundering tveka inte – ring mig på 070-607 43 90 eller skicka
ett mail till ake.hjelm@telia.com

/ Åke

