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Opplev en av Europas mest sjarmerende byer. Byen var sen-
trum for det engang så mektige polske rike. På 1800-tallet var 
Krakow en blomstrende by i det habsburgske riket. Vi bor nær 
den gamle bydelen, hvor den ene sjarmerende bygningen 
avløser den andre.  Kronen på verket er den imponerende 
markedsplassen, en av Europas aller største middelalder-
plasser. Vi opplever også den livlige jødiske bydelen, Kazimirz, 
samt de enestående gamle saltgruvene litt utenfor byen. 
Krakow er en studentby og det skjer alltid noe her. Sett med 
norske øyne er prisene meget hyggelige! 

STORBYFERIE
FLY FRA OSLO, BERGEN

OG TRONDHEIM



DAG 1
ANKOMST KRAKOW –
BYRUNDTUR OG POLSK MIDDAG
Avreise med Norwegian til Krakow. Etter 
ankomst venter byrundtur, lunsj og innsjek-
king på hotellet. Polsk middag på en restau-
rant i sentrum om kvelden. 

Vi skal ut og se sentrum av Krakow for å bli 
kjent. Byen som legenden sier ble grunnlagt 
etter at en drage ble beseiret. Det hviler en 
mytisk glød fra svunne tider mange steder, så 
det er kanskje ikke helt utenkelig? 

Vi besøker høyden med Wawel Slott og 
katedral, der hvor Polens kongelige hadde 
sin residens fra 1000-tallet. Her ble de både 
kronet og begravet. I katedralen har også 
flere av landets nasjonalhelter sitt gravsted. 
Renessanseslottsplassen på Wawelhøyden 
minner faktisk mye om Middelhavets arkitek-
tur og herfra er det en fantastisk utsikt over 
Vistula. Det blir felles lunsj. 

Nedenfor Wawelhøyden ligger Krakows 
godt bevarte middelalderby. Det bilfrie, 
avslappede, historiske sentrum lokker med 
hyggelige fortauskaféer og rustikke mid-
delalderkjellere. Om kvelden blir det polsk 
middag i sentrum. En begivenhetsrik start på 
storbyferien. (L, M)

DAG 2
DET JØDISKE KVARTALET OG 
KLEZMER-MUSIKK 
I dag besøker vi Krakows jødiske kvartal. Fra 
etterkrigstiden har fullstendig forfall blitt til 
full blomstring. Bygningene er vakkert restau-
rerte, og mange gode restauranter har åpnet 
opp innimellom gamle håndverksbedrifter, 
synagoger og gravplassen. Vi ser den gamle 
synagogen og Schindlers Fabrikk som nå er 
museum. Filmen Schindler’s List er basert på 
boken og historien om Oskar Schindler, som 
kom til Krakow i 1939.  

Om kvelden skal vi oppleve klezmer- 
musikk når vi spiser middag på en jødisk 
restaurant. Klezmer er den tradisjonelle 
musikkformen til Øst-Europas jøder. (F, M)

DAG 3
FRIDAG ELLER UTFLUKT TIL AUSCHWITZ
Det er mye å foreta seg i Krakow. Kunstutstil-
linger, shopping eller bare gå på oppdagelses-
ferd i sentrum. Byens smug og bakgater er en 
stille kontrast til folkelivet. Dette er en by det 
er både enkelt og hyggelig å rusle rundt. (F)

Utflukt til Auschwitz med lunsj (ikke 
inkludert – må bestilles samtidig som reisen 
bestilles): Om formiddagen setter vi kursen 
mot Auschwitz, en god times kjøring fra 
Krakow. I den beryktede konsentrasjons-
leiren ser vi et par brakker, hvorav noen er 
gjort om til museum. Enkelte står også som 
de ble forlatt i 1945. Omvisningen tar cirka 
to timer. Etter omvisningen besøker vi den 
nærliggende leiren Birkenau. Oppholdet varer 



omtrent en halv time. En sterk, men viktig 
dag, som mange ønsker å få med seg. 

Vi spiser lunsj på en restaurant i Oswiecim 
før vi returnerer til Krakow. 

DAG 4
SALTGRUVENE I WIELICZKA
Utenfor Krakow ligger en av verdens eldste 
saltgruver der de har utvunnet det hvite gullet 
siden middelalderen – og gruven er fortsatt 
virksom. En liten del er åpen for publikum og 
dette er en stor attraksjon med mange besø-
kende. Intrikate ganger og labyrinter går i 
sikksakk i den tre kilometer kilometer lange 
og over tre hundre meter dype gruven. Mens 
vi går nedover de over tre hundre trappetrin-
nene i tre, merkes det at luften er annerledes. 

Inne i gruven er det mikroklima og 14 grader 
og fuktig. En spennende og mystisk verden 
åpenbarer seg: en underjordisk by med altere, 
kapeller, praktfulle skulpturer og relieffer. 
Kronen på verket er katedralen som finnes 
der nede – i sin helhet hogget ut i salt. Ver-
dens største underjordiske helligdom har 
plass til hele fem hundre personer. 

Om kvelden møtes vi til felles middag som 
avslutning på en innholdsrik tur i en nydelig og 
stemningsfull by.  (F, M)

DAG 5
HJEMREISE
Etter frokost blir vi kjørt til flyplassen. 
Direkte fly tilbake til Norge med Norwegian.  
(F)

PERGAMIN APARTHOTEL 3*
Beliggenheten er meget sentral med 
kort vei til det meste.  Hotellet ligger 
kun få minutters gange fra den gamle 
middelalderbyen og markedsplassene. 
Hyggelige rom med moderne bad. Det 
er en liten frokostrestaurant men ingen 
bar/restaurant. Alle rom har aircondi-
tion, minibar, safe, TV og vannkoker.

HOTEL GOLDEN TULIP 4* 
Et moderne nyåpnet hotell noen 
hundre meter fra Krakows gamle bydel. 
Det er bygget rundt en gårdplass, som 
de fleste av rommene har utsikt til. 
De øvrige rommene har utsikt til en 
rolig gate.  Restaurant og kafe ligger i 
bakgården som er en stille oase midt i 
byen. God frokostbuffet fra det euro-
peiske og polske kjøkken. Rommene 
er stilfullt innredet med moderne 
fasiliteter, som Wi-Fi, satellitt-TV og 
aircondition. Moderne bad med dusj 
og hårføner. 



PRISEN INKLUDERER
• Fly Norge–Krakow t/r med 

Norwegian
• Flyskatter og avgifter 
• Transport flyplass–hotell t/r
• Fire netter på Pergamin 

aparthotell 3* eller Golden Tulip 
Hotel 4* med frokost

• En lunsj (dag 1)
• Tre middager (dag 1, 2 og 4)
• Byrundtur i Krakow
• Besøk i Det jødiske kvartalet
• Inngang til den gamle synagogen
• Inngang til Schindlers fabrikk
• Norsk reiselder med fra Escape

PRISEN INKLUDERER IKKE
• Drikkevarer
• Utflukt til Auschwitz med lunsj:  

kr 400 (må forhåndsbestilles)
• Avbestillings- og reiseforsikring

Avbestillingsregler og øvrige reise- 
betingelser finner du på www.escape.no

Reisen bestiller du på www.escape.no

/  PRISER OG BETINGELSER

Besøksadresse: Grenseveien 92, Oslo    
Postadresse:  Postboks 6288 Etterstad
 0603 Oslo    

Telefon: 24 14 94 00    
E-post:  post@escape.no
Web: www.escape.no

Avdelingskontor Stavanger
Telefon:  51 52 71 40   
E-post:  stavanger@escape.no

HOTEL GOLDEN TULIP 4* Fly fra Oslo

Avreisedatoer 2016 9. mai
13. juni

15. august
29. august

19. september

Pr. person i delt dobbeltrom 5 695 6 295

Tillegg enkeltrom 1 550 1 550

PERGAMIN APARTHOTEL 3* Fly fra Oslo Fly fra Bergen Fly fra Trondheim

Avreisedatoer 2016 18. april
23. mai
30. mai

22. august
5. september

12. september
26. september 5. juni 24. april

14. august
18. september

Pr. person i delt dobbeltrom 4 995 5 295 5 495 5 295 5 295 5 495

Tillegg enkeltrom 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200

Utflukt til Auschwitz med lunsj: kr 400 pr. person


