Fem dagars bussresa. (5DG).
Innehåll: Guidning i Krakow, Auschwitz/Birkenau och Saltgruvan Wieliczka.
Dag 1.
Avresa med buss från hemorten till Gedser, 21.00 avgår färjan.
Middagen på färjan direkt vid avgång.

Dag 2.
Inkvartering på Hotellet OM rummen är lediga.
10:00 Frukost på Hotellet.
12:00 Guidning i Krakow, Marknadsplatsen, Maria Kyrkan, de judiska kvarteren Kazimierz inklusive besök i
Synagogan och Oskar Schindler fabriken.
Ca 17:30 Middag på restaurang Stodova 47.
Rullader med sås, potatis, sallad / glass och bordsvatten.
21:00 Bussen till Hotellet eller ni tar er på egen hand dit.
Dag 3.
07:30 FRUKOSTBUFFÉ.
08:30 Avresa till Auschwitz, ca 6 mil. (HELDAG).
10:00 Guidad rundvandring i Auschwitz och Birkenau totalt sex timmar.
Det börjar med en introduktionsfilm och sedan guidning i Auschwitz ca sju timmar.
13:30 Lunch på Art Deco i Auschwitz. Kotlett Devoline, rullad panerad kyckling med smör i mitten, pommes,
sallad och mineralvatten.
Efter lunchen fortsätter vi guidningen i Birkenau.
ca: 17:00 Bussen till Gamla Stan och restaurang Chimera.
Samma plats där chauffören släpper av er åker ni tillbaka till Hotellet.
18:00 Middag på restaurang Chimera.
Salladsbuffé med grönsaker och kött, självservice.
Egen tid.
21:00 bussen till hotellet.
Dag 4.
07:30 Frukostbuffé.
08:30 Bussen till Saltgruvan Wieliczka för guidning i gruvan.
10:00 Guidning i Saltgruvan Wieliczka i ca 2,5 timme.
Lunch på restaurang Galicia. Raggmunk med gulasch, mineralvatten.
Egen tid för shopping etc.
17:45 Bussen från samma plats som ni blev avsläppta till restaurangen för middag.
18:00 Middag i på restaurang Miod i Vino med FOLKLOREDANS.
Stek med jägare sås, potatis, sallad, glass, bordsvatten.
Bussen till Rostock för att vara där 05:30.
(Chaufförerna bestämmer vilken tid så de hinner till färjan 06:00)
Dag 5.
Ankomst till Rostock 05:30.
Färjan avgår 06:00 Frukost direkt efter avgång. Ankomst till Gedser 08:20.
Bussen vidare hem med minnen för livet.

INTRESSEANMÄLAN, EJ BINDANDE!
Vi svarar så fort vi kan, normalt inom 24 timmar.
Tfn: 010 – 495 81 28.
info@auschwitz.se
NI ÅTERVÄNDER HEM MED MINNEN FÖR LIVET!

Läs vad andra grupper tyckte om deras resa: RECENSIONER.

MYCKET VIKTIGT FÖR ER!
Baltic Express har resegaranti, Org nr: 556477-8800
Vi rekomenderar er att aldrig åka med något företag som inte har resegaranti.
Speciellt inte utlänska företag, många skolor/Grupper har förlorat alla sina pengar på det.
Här kan ni se vilka som har resegaranti.
Frågor och svar – Sök bidrag till resan – Tjäna pengar till resan – Betalning av resan –
Villkor och bestämmelser.
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR
AUSCHWITZ RESOR
Tel: 010 495 84 48. Box 6034. 200 11 Malmö.
Baltic Express har trippel AAA i kreditvärdighet.

Flygbolagen samt Baltic Express Buss regler för paketresor.
Flygbolagen har avbokningsskydd och olika reseförsäkringar. Gå in på det flygbolaget som ni skall resa med
och läs deras regler. Meddela oss om ni vill ha reseförsäkring innan vi bokar flygbiljetten åt er. Flyget går inte
att avboka om ni inte köpt något avbokningsskydd och är näst intill omöjligt även då. Om ni köpt
avbokningsskydd då är det flygbolaget som avgör vad ni får tillbaka. Det är ni som måste kontakta flygbolaget
och ange anledningen till att ni avbokat. Avbokning gällande de delar i Polen som Hotellet, utflykterna,
busshyran, restaurangerna. Hotellet senast 30 dagar innan avresan om det endast är några i gruppen, avboka
hela resan senast 90 dagar innan avresan. Skulle ni avboka senare än dessa daggar så den summan som
flygbolaget återbetalar drar vi från vad vi har lagt ut för er flygbiljett, resterande fakturerar vi er. Skulle flyget
bli inställt så att man får flytta på hela resan så ansvarar inte Baltic Express Buss för återbetalning av den del
på hotell, restauranger, utflykter och annat som ingår i paketresan, dock så kommer Baltic Express Buss att
återbetala allt som Baltic Express Buss kan få tillbaka eller avstå ifrån att betala förutom bokningsavgiften,
300 kr/person. Bokningsavgiften är en kostnad endast vid avbokning, annars ingår den i resans pris.
Skulle hela resan bli avbokad av kunden så återbetalas allt utom bokningsavgiften 300 kr per person om
avbokningen sker senast 90 dagar innan avresan, gäller ej flyget.
Beroende på hur många som ni är som reser tillsammans så kan man i bland avboka några enskilda resenärer
utan kostnad, ex om ni är 30 och två blir sjuka. Gäller inte flyget.
Alla ändringar efter bokad resa debiteras med 300 kr i administrationskostnad.
Det är alltid tiden på flygbiljetten som gäller oavsett vad som står i resplanen. Detta på grund av att det fins
så många flygbolag att välja mellan. BETALNING: När ni bestämt er för att åka fakturerar vi er vad flyget

kostar samt avbokningsavgiften som ingår i resans pris. När vi fått betalningen använder vi era pengar till att
betala flyget. Resterande i resplanen fakturerar vi med betalningsdatum en månad innan ni reser.
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