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POLENRESA FEM DAGAR
Helpension enligt resplanen.
Dag 1. Avresa med flyg från Sverige till Krakow, efter vi landat bussen till hotellet för frukost, checkar in om
rummen är lediga. Efter hotellet bussen till guidning i Krakow med: marknadsplatsen, Maria Kyrkan, de
judiska kvarteren Kazimierz inklusive besök i Synagogan och Wawel Slott från Slottsgården. Efter guidningen
egen tid och 19:30. Bussen till Hotellet. 20:00 Middag på Hotellet: Snitsel Pommes, Sallad, Vatten och bröd
samt dessert Panna Cotta med sås.
Dag 2. FRUKOSTBUFFE.
08:00 Avresa med bussen till Auschwitz. 10:00 Sex timmars guidning med lunch mellan guidningen i
Auschwitz och Birkenau. 13:30 Art Deco, rullad kyckling panerad med smör i mitten, pommes och sallad och
mineralvatten. Guidningen fortsätter i Birkenau. Efter Birkenau ca 16:30 bussen till Centrum. Bussen släpper
er nära restaurang Koko samma plats som ni äter middag. 18:00 Middag på restaurang KOKO. Korv med mos,
sallad, glass och mineralvatten. Senast 21:00 Bussen till Hotellet.
Dag 3. FRUKOSTBUFFE.
09:00 Bussen till Saltgruvan Wieliczka för guidning i gruvan 10:40 i ca 2,5 timme. 13:00 Lunch på restaurang
Galicia. Raggmunk med gulasch och mineralvatten. Bussen till centrum för egen tid för shopping etc. 18:00
Middag på Pizzeria Vesuvio. Välj vilken Pizza eller Pasta som ni vill ha på plats.
Senast 21:00 Bussen till Hotellet.
Dag 4. FRUKOSTBUFFE.
08.00 Frukostbuffé. Egen dag eller välj mellan 09.00 Avresa till: SCHINDLERS FASBRIK / FLOTTFÄRDEN /
VATTENPARKEN / ENERGYLANDIA Välj i formuläret vart ni vill åka. Lunch. 18.00 Middag på Miod i Vino.
Kåldolmar med sås, potatis, sallad, glass, och bordsvatten. Senast 21:00 Bussen till Hotellet.
Dag 5. FRUKOSTBUFFE.
Checka ut från hotellet.
Kontrollers så att ni inte glömt något på rummet!
Lägg väskorna i bussens bagagerum. Vi åker till centrum för ett sista farväl av Krakow eller till ett Köpcenter
för shopping innan flygplatsen. Beror på vilken tid flyget avgår hem!
VÄLKOMNA HEM MED NYA MINNEN SOM NI ALDRIG GLÖMMER.
Tjäna pengar till er resa!

Sök bidrag till er resa!

Som ni förstår så lägger vi ner tid och pengar på att ta fram denna resplan åt er så vi är tacksamma om ni svarar om ni
skall åka eller ej. Om ni inte skall åka så är vi också tacksamma för att få veta varför. Planeringen, Priset?
Med vänliga Hälsningar
VD: Anders Lundgren
Info@balticexpressbuss.se
Email Baltic Express Telefon i Sverige 08 519 70 778. 08 559 22 227, i Polen +48 6066 70 942

