Välkommen till Krakow 28 september-2 oktober.
Allmän info
Alla tider anges i lokal tid, Sverige och Polen ligger i samma tidszon.
Polens valuta heter Zloty och en SEK ger ungefär 2,3 Zloty
Referenskoden för flyget är 5TGZXP
Vänligen notera att de utflykter som beskrivs i programmet kräver föranmälan och betalning innan avresa

Torsdag 28/9
Incheckning på Luleå Airport senast 06.50, DY 4032 lyfter 07.25 med
ankomst Arlanda 08:45, vid ankomst så tar vi oss till Terminal 5 där
DY4901 avgår 12.00 och beräknas landa i Krakow 13:55, Vi behöver
inte hämta ut några väskor på Arlanda, de transporteras hela vägen
till Krakow. Vid ankomst till Krakows flygplats så hämtar vi ut våra
väskor och sluter upp med vår svensktalande guide för en lättare
guidning på väg till hotellet. 2 väskor, max 20kg styck ingår.
Efter inceckning och en stunds egentid så samlas vi för att äta en
gemensam välkomstmiddag i Krakow, exakta tider meddelas vid
ankomst.

Fredag 29/9
Vår svensktalande guide tar med oss på en heldag med sightseeing av Krakow där vi bland annat får
se gamla stan och de judiska kvarteren, det ingår även entré till den stora synagogan och S:T marys
kyrka. Under dagen äter vi en enklare lunch gemensamt, dryck köps separat på plats.
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Lördag 30/9
Gemensam trerättersmiddag på restaurang Chechowa med transfer från
hotellet, en öl eller ett glas vin och kaffe ingår. I övrigt är dagen fri att
utforska den underbara staden Krakow.

Söndag 1/10
Utflykt till Auschwitz muséet, ett besök till det som många beskriver som
en av världens mörkaste platser genom tiderna. Ett besök hit lämnar ingen
oberörd och besökande återvänder med upplevelser och kunskap som
aldrig glöms bort. 2-rätterslunch med vatten ingår på plats.

Måndag 2/10
10.15, Efter frukost och utcheckning samlas vi vid receptionen för transfer till flygplatsen. Vi lyfter med DY4902 klockan 12:55
och beräknas vara i Stockholm klockan 13:55. Flyget vidare till Luleå heter DY 4043, avgår 16.00 och landar 17.20.

Annat matnyttigt
Det är av yttersta vikt att passet är giltigt, kontrollera detta i god tid före avresa för att undvika problem.
Det är rekommenderat att ha med sig försäkringskassans EU-kort vid alla resor inom EU/EES och Schweiz, kontakta oss eller
försäkringskassan för mer information.
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