Berlin, Krakow og Zakopane
-med besøk til Auschwitz og Zakopane
Krakow er Polens tredje største by og landets kulturelle hovedstad. Stedet har vært
bebodd i mer enn 6000 år og ble fra år 800 et viktig handelssentrum på ruten mellom
Russland og Vest-Europa. Her finnes Mariakirken fra 1200 tallet, domkirken på
Wawel høyden fra 1300 tallet og det kongelige slott fra 1536. Markedsplassen i
Krakow er en av de største som er bevart fra middelalderens Europa. Berlin har etter
murens fall igjen blitt en av de mest spennende storbyene i Europa. Berlin fremstår i
dag som en moderne storby, men med et historisk sus over seg. Potsdamer Platz
som hørte til dødsstripen, blir i dag populært kalt Berlins nye ansikt utad. Byen
vrimler ellers av attraksjoner.
Dag 1. Hjemsted – Gøteborg
Etter en tidlig start går ferden gjennom SørSverige til Gøteborg med alle nødvendige
stopp underveis. Ved ankomst går vi om bord
i Stena Lines båt over til Kiel. Vi samles for
kveldens middagsservering i skipets
restaurant.
Dag 2. Kiel – Berlin
I dag får vi et innblikk i Berlins historie. Vi får
blant annet oppleve Alexanderplatz med
tallrike forretninger og restauranter, Karl Marx
Allè med alle de store bygningene i Stalinstil, den gamle paradegaten Kurfürstendam
og Unter den Linden. Vi tar en titt på Brandenburger Tor – symbolet på deling og
gjenforening. Ettermiddagen til fri disposisjon.
Dag 3. Berlin – Krakow
Etter frokost kjører vi raskeste veien til Krakow med alle nødvendige stopp underveis
inkludert individuell lunsj. Middag på hotellet om kvelden.
Dag 4. Krakow med lokalguide
Under dagen skal vi bli kjent med byen og dens historie. Mariakirken, domkirken og
det kongelige slott bare for å nevne noe. Det meste av byens kulturelle
minnesmerker finnes i Gamlebyen, innen gangavstand fra byens sentrale
markedsplass.
Dag 5. Utflukt til Zakopane
I dag tar vi turen sørover til den ufor meldte
vinterhovedstaden i landet, Zakopane. Zakopane
ligger i en stor dal mellom Tatra-fjellene og
Gubałówka-høyden, mellom 750 og 1000 meter over
havet. Dette gjør den til Polens høystliggende by.

Dag 6. Utflukt til Auschwitz og Birkenau
Dagens utflukt går til Auschwitz og Birkenau, som ble bygget i perioden oktober 1941
til mars 1942. Denne leiren skulle da kunne ta imot 100.000 fanger. På det meste var
det opptil 250.000 fanger her, og man lå opptil 12 fanger i en seng. Ettermiddagen til
fri disposisjon.
Dag 7. Utflukt til Wieliczka
Saltgruvene i Wieliczka er vel verdt et besøk. I mer enn 1000 år har man hentet opp
salt fra gruvene under Wieliczka. Turens høydepunkt er det underjordiske St. Kingakapellet, også kalt Saltkatedralen. I årene fra 1895 – 1927 ble 20.000 tonn salt
hakket ut av berget for å skape den unike kirken, som er 54 meter lang, 17 meter
bred og 12 meter under taket. Innvendig er lysekronene i taket, altertavlen og de
mange veggrelieffene formet av salt.
.
Dag 8. Krakow - Gdynia
Til avtalt tid setter vi kursen for Gdynia og Stena Lines terminal. Om bord hygger vi
oss med turens siste middagsmåltid.
Dag 9. Karlskrona – Hjemsted
Etter frokost samles vi i bussen og setter kursen tilbake til vårt hjemsted med alle
nødvendige stopp underveis. En reise med historie og kultur er over for denne gang.

REISEFAKTA:
9 dagers tur
Avreisedato: 22.05
Pris pr. person: kr. 10.495.Prisen inkluderer:
 Buss følger under oppholdet
 Reiseleder fra Haverstad Turbiler
 Stena Line, Gøteborg – Kiel
inkludert 1 middag, 1 frokost
 6 Hotellovernattinger, 6 middager,
6 frokoster
 Lokalguider ifølge program
 Utflukter ifølge program
 Stena Line, Karlskrona - Gdynia inkludert 1 middag, 1 frokost
Tillegg i prisen:
 Enkeltrom kr. 1.750. Singellugar kr. 380.Påstigningsrute:
D- se side 67
Påmelding:
Haverstad Turbiler tlf. 61 29 61 47

