
 TURPRIS FRA ÅLESUND 

Kr 8.950 

Tillegg for enkeltrom: kr 1.400 

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Ålesund – Krakow tur/retur 

• 4 overnattinger i Krakow inkl. frokost 

• Kveldsmat første dag 

• 3 middager 

• Transport, guiding og inngangsbilletter i     

henhold til program 

 

IKKE INKLUDERT:  

• Mat og drikke på fly 

• Øvrige måltider 

• Drikke til maten 

• Tips 

• Reise- og avbestillingsforsikring 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk    

påmeldingskjema som finnes på vår nettside    

plussreiser.no eller på telefon 70 17 90 00. 

 

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Saltgruvene 

Auschwitz-Birkenau  

Reiseleder:  Arne Tunheim  

Bli med til Krakow. Byen som blir regnet som en av Eurpoas vakreste byer og 

som er skrevet inn på Unescos liste over verdens kulturarv.   

Turen går i samarbeid med………………….  

KRAKOW 

 

16. - 20. september 



 

 

Bli med kulturpersonen fra    

Giske, Arne Tunheim til Krakow. 

Byen som blir regnet som en av 

Eurpoas vakreste byer og som er 

skrevet inn på Unescos liste over 

verdens kulturarv. Her skal vi 

være med på en guidet rundtur i 

konsentrasjonsleirene Auscwitz-

Birkenau. Vi skal besøke de    

berømte saltgruvene i Wielizca 

og bli med på en spennende 

rundtur i gruven, med blant    

annet saltkatedralen som et 

høydepunkt. Det blir guidet 

rundtur i gamlebyen, og i det 

jødiske kvarter. Og vi har fått 

avtalt et møte med et tidsvitne. 

Og så blir det selvsagt tid til å 

vandre på egen hånd i denne 

fantastiske byen.  

 

 

Dag 1 

Mandag 16. september 

Ålesund - Oslo - Krakow 

Avreise med fly fra Ålesund kl 

16.35, via Oslo til Krakow.        

Flyavgang fra Gardermoen kl 19.15. 

Ankomst Krakow kl 21.20. På   

flyplassen blir gruppen møtt av en 

lokal guide som følger gruppen inn 

til sentrum. Innsjekk på Hotel     

Fortuna som ligger sentralt rett ved 

gamlebyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 2 

Tirsdag 17. september 

Saltgruvene 

Denne dagen skal vi besøke de  

berømte Saltgruvene i             

Wielizca med den underjordiske 

Saltkatedralen. Vår engelsktalende 

guide tar oss med på en spennende 

vandring gjennom gruvegangene 

helt ned til ca. 130 meter.         

Saltgruvene ble skrevet inn som en 

av de aller første objekter på 

Unescos liste over verdens       

kulturarv. På ettermiddagen blir 

det byguiding til fots i gamlebyen. 

På kvelden blir det middag på    

restaurant i gamlebyen. 

 

 

 

 

 

Kazimierz Saltgruvene 

Krakow  

Hotel Fortuna 

 Dag 4 

Torsdag 19. september 

Jødiske kverter / Kazimierz 

Denne dagen skal vi reise til det 

jødiske kvarter Kazimierz. Her skal 

vi få være med på et møte med et 

tidsvitne fra 2. verdenskrig på Jewis 

Museum Galicia. Vi skal også få 

med oss en guidet vandring i det 

jødiske kvarter. På kvelden blir det 

middag i Kazimierz, der en gruppe 

musikere vil spille jødsik musikk for 

oss. 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 3 

Onsdag 18. september 

Auschwitz-Birkenau  

Denne dagen drar med buss til 

konsentrasjonleirene Auschwitz-

Birkenau. Her får vi et sterkt møte 

med grusomhetene fra 

2.verdenskrig. Over 1 million jøder 

ble utryddet i disse                  

konsentrasjonsleirene. Av de 767 

norske jøder som ble sendt dit 

overlevde bare 26. Det blir en 3 

timers guidet rundtur i leirene. 

På kvelden blir det middag på    

restaurant i gamlebyen. 

 

 

 

 

 

 

Turen bestilles på 

plussreiser.no  

eller på telefon  

7017 90 00 

Dag 5 

Fredag 20. september 

Krakow - Oslo - Ålesund 

Frokost på hotellet før bussen 

bringer oss til flyplassen.          

Norwegian sitt fly går kl 12.15 fra 

Krakow, ankomst Oslo kl 14.20. 

Flyet til Ålesund går kl. 17.55.    

Ankomst Ålesund kl 18.55.  

 

 

MANDAG 16.09.2019 

Ålesund - Oslo - Krakow 

Avreise Ålesund Kl. 16.35  

Ankomst Oslo Kl. 17.35  

Avreise Oslo Kl. 19.15  

Ankomst Krakow Kl. 21.20  

 

FREDAG 20.09.2019 

Krakow - Oslo - Ålesund 

Avreise Krakow Kl. 12.15  

Ankomst Oslo Kl. 14.20  

Avreise Oslo Kl. 17.55  

Auschwitz-Birkenau  

Turen går i samarbeid med 


