EXEMPEL PÅ PROGRAM
KÖRRESA

DAG 1: Ankomst & Stadsvandring i Krakow
Ankomst med flyg från Sverige till Krakow. Reseledaren och bussen hämtar gruppen på flygplatsen KRK
Balice, gruppen transporteras till hotellet

Incheckning på hotellet

Stadsvandring i Krakow med en auktoriserad skandinavisktalande guide (ca. 3 timmar till fots)

19.30

Välkomstmiddag på en fin restaurang i Gamla stan

DAG 2: Saltgruvan med konsert
Frukost på hotellet

9.30

Guiden hämtar gruppen för en utflykt till Saltgruvan i Wieliczka

10.00

Svenskguidat besök i gruvan

11.00

Gruppen sjunger i Sankt Kinga kapellet

12.30

Lunch på en underjordisk restaurang

14.00

Tillbaka på hotellet

Fritid

19.30

Middag på en restaurang i Gamla stan

DAG 3: Det judiska kvarteret & Konsert
Frukost på hotellet

9.30

Guiden hämtar gruppen på hotellet, promenad till Kazimierz – det gamla judiska kvarteret, sightseeing i
Kazimierz (ca. 2 timmar)

12.00

Lunch på en restaurang i Kazimierz

16.30

Övning i kyrkan inför konserten

18.00

Konsert

19.30

Middag med folkloreunderhållning på en restaurang i Gamla stan

DAG 4: Hemresa
Frukost på hotellet

10.30

Transport till flygplatsen KRK Balice

12.50

Avresa till Sverige/Norge

Programmet kan ändras enligt gruppens önskemål.

Det här ingår i priset:
- FLYGRESA:
flygbiljetter från Stockholm, Malmö eller Göteborg t/r med Wizz Air, Norwegian eller Ryanair med ett
incheckat bagage.
- HOTELL:
Vanligen bokar vi BW Old Town, Wyspiański, Warszawski eller Ibis Stare Miasto – alla i Krakows
centrum. 3 nätter med frukost, övernattning i dubbelrum.
- TRANSPORT:
transfer med buss till och från flygplatsen, transport till Saltgruvan i Wieliczka.
- GUIDNING:
en svensktalande transferguide på vägen från flygplatsen, svensk guidning i Krakow, Kazimierz och i
Saltgruvan i Wieliczka.
- MAT:
frukost på hotell varje dag, 2 x lunch, 3 x middag på restauranger i Gamla stan.
- KONSERTER:
vi organiserar två konserter under gruppens vistelse i Krakow. En äger rum i Sankt Kinga kapellet i
Saltgruvan i Wieliczka, den andra i en av de fina kyrkorna i Gamla stan t.ex. Sankt Pauli eller
Peterkyrkan. Vi tar hand om marknadsföringen av konserterna.

PRIS:
4000-5000 SEK/person (slutligt pris beror på antal resenärer, flygbiljetternas pris den önskade
perioden och hotellets standard).
OBS! Om ni önskar ett kortare program med lite mer fritid kontakta oss. Vi lämnar gärna en offert
som är skräddarsydd för din grupp!

