Välkommen till Krakow 18 – 22 maj 2018.
Allmän info
Alla tider anges i lokal tid, Sverige och Polen ligger i samma tidszon.
Polens valuta heter Zloty och en SEK ger ungefär 0,4 Zloty
Referenskoden för flyget är OT26LH

Fredag 18/5
Individuell 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 10.30 och beräknas landa i Krakow
12:25, 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
väskoringår per person, max 20kg styck.
Efter incheckning på hotellet och en stunds egentid så samlas vi i
hotellets lobby klockan 18:30 för att äta en gemensam
välkomstmiddag i Krakow. Restaurang och exakta tider meddelas
närmare avresa.

Lördag 19/5
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 muséet örnens apotek och S:T
marys kyrka. Under dagen äter vi en enklare lunch gemensamt, dryck köps separat på plats.
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Söndag 20/5
Under förmiddagen tar vår svensktalande guide med oss till den ökända
platsen Auschwitz för en guidad visning. Efter det äter vi gemensam lunch
och fortsätter dagen med den populära saltgruvan utanför Wieliczka.

Måndag 21/5
Dagen är fri att på egen hand utforska den underbara staden Krakow.

Tisdag 22/5
Efter frukost och utcheckning samlas vi vid receptionen för transfer till flygplatsen. Vi lyfter med DY4902 klockan 14:45 och
beräknas vara i Stockholm klockan 16:40. Flyget vidare till Luleå heter DY 4045, avgår 17.45 och landar i Luleå 19.05.

Annat matnyttigt
Det är av viktigt 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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