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Gruppresa

Följ med Resia Helsingborg till Krakow 4–7 maj
Välkommen med på en härlig weekendresa till den världsarvsklassade staden Krakow. Vi på Resia har 
gjort det enkelt för dig. Vi flyger direkt med SAS och har inkluderat både ankomst och avresetransfer. 
Hotellet är noga utvalt och ligger perfekt mittemellan den charmiga gamla stadsdelen och den judiska. 
Stadsrundtur med svensktalande guide ingår givetvis också samt två 3-rättersmiddagar på noga 
utvalda restauranger. 

DAG FÖR DAG
Fredag 4 maj
09.00  Samling på Kastrup för incheckning.
11.00  Direktflyg med SAS från 

Köpenhamn till Krakow.
12.30  Ankomst Krakow.
13.15  Ankomsttransfer med buss och 

svensktalande guide inklusive 
stadsrundtur i Krakow.

16.30  Ankomst till hotellet för 
incheckning och lite egen tid.

19.15  Samling i receptionen för 
gemensam promenad till kvällens 
restaurang.

19.30  Välkomstmiddag på Wentzl. 
Mycket trevlig restaurang som 
ligger med fin utsikt över det stora 
torget. Fina lokaler som är perfekt 
för stora sällskap. Här ingår en 
3-rättersmiddag.

Lördag 5 maj – Ledig dag eller utfärd?
09.30  Här finns möjlighet att följa 

med på en intressant utfärd till 
förintelselägren Auschwitz & 
Birkenau. En mycket intressant tur 
som med all säkerhet inte lämnar 
någon oberörd. Utfärden tar ca 
6 timmar och här ingår buss och 
svensktalande guide.

16.00  Åter på hotellet.
19.15  Samling i receptionen för 

gemensam promenad till kvällens 
restaurang.

19.30  Middag på Pimiento. Mycket trevlig 
Argentinsk grillrestaurang med 
kött som specialitet. Idag finns det 
4st i Krakow och vi kommer äta 
på den som ligger i Kazimierz. Här 
ingår plock till förrätt, varmrätt och 
efterrätt.

Söndag 6 maj - Ledig dag eller utfärd?
09.00  Här finns möjlighet att följa med 

på en halvdagstur till saltgruvan 
Wieliczka. Gruvan är den enda 

i världen som varit i drift sedan 
medelåldern på 1300-talet fram 
tills nu och är därmed över 700 år 
gammal. Gruvan med sina originella 
gångar, kamrar, saltsjöar m.m är 
upp till 327 meter djup och har 
nio nivåer. Alla gångar som liknar 
en labyrint har en sammanlagd 
längd av ca 300 km. Det var även 
motiveringen till varför man tog 
med saltgruvan på UNESCOs 
nyinstiftade världsarvslista 1978. 
Vi besöker tre av totalt nio nivåer 
och tar oss ner ca 130 meter under 
jorden. En annorlunda men mycket 
sevärd utfärd som kräver lite 
grundfysik av deltagarna.

13.00  Åter på hotellet och ledig 
eftermiddag/kväll.

Måndag 7 maj
10.45 Avresetransfer med buss från 

hotellet ut till flygplatsen.

KRAKOW, POLEN
Färdledare från 

Resia Helsingborg 
är med under  

hela resan!



Hotell Legend * * *

Gruppresa

KRAKOW, POLEN

11.15 Ankomst till flygplatsen och 
incheckning.

13.10 Direktflyg med SAS från Krakow till 
Köpenhamn.

14.40 Ankomst Kastrup med många 
trevliga minnen från Krakow.

Preliminära flygtider:
4/5 Köpenhamn-Krakow 11.00–12.30
7/5 Krakow-Köpenhamn 13.10–14.40

Boende;
Hotell Legend * * *
Mycket trevligt och alldeles nytt hotell som 
öppnade 2016. Hotellet ligger i hjärtat av 
Krakow mittemellan den gamla- och den 
judiska stadsdelen och nära foten av Wawel 
Hill, som leder upp till Krakows stora slott 
Wawel. Den lummiga stadsparken Planty 
ligger på andra sidan gatan  och inbjuder till 
en promenad i det gröna. Flera av Krakows 
stora sevärdheter ligger på gångavstånd 
från hotellet. Här finns 100 rökfria rum 
med gratis WiFi. Rummen har dessutom 
TV, radio, säkerhetsbox, skrivbord, telefon 
te- och kaffekokare samt luftkonditionering. 
Badrummen har duschkabin, hårfön och 
toalettartiklar tillgängliga. Här finns också 
en restaurang, bar och en trevlig innergård 
med sittmöbler.

Prisinformation:
Pris/person i delat dubbelrum:  6.500:–

I priset ingår
• Direktflyg med SAS Köpenhamn-Krakow 

t/r inklusive incheckning av bagage
• Ankomsttransfer med buss och 

svensktalande guide inklusive 
stadsrundtur i Krakow

• Tre övernattningar på Hotel Legend * * * 
inklusive frukostbuffé

• Två 3-rättersmiddagar på utvalda 
restauranger

• Avresetransfer med buss
• Färdledare från Resia Helsingborg är 

med under hela resan

Tillägg per person
Enkelrum 3 nätter: 1800:–
Utflykt till Auschwitz/Birkenau: 485:–
Utflykt till saltgruvan i Wieliczka: 550:–
Avbeställningsskydd via Solid: 285:–
Reseförsäkring via Solid: 170:–

Resia reserverar sig för eventuella skatte- och 
valutaförändringar som står utanför vår 
kontroll och som kan komma att påverka priset.

Färdledare från 
Resia Helsingborg 

är med under  
hela resan!
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