
TURPRIS 

Pris fra Ålesund per person  kr 6.950 

Tillegg for enkeltrom             kr 1.000  

 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

For påmelding og mer informasjon: 

plussreiser.no/reiser/frikirken 

eller ring 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 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Ålesund-Krakow tur/retur 

• 3 overnattinger i Krakow inkl. frokost 

• 2 middager og 1 lunsjpakke  

• Transport, guiding og inngangsbilletter 

i henhold til program 

IKKE INKLUDERT:  

• Mat og drikke på flyet  

• Øvrige måltider  

• Drikke til maten 

• Tips 

• Reise- og avbestillingsforsikring  

25 - 28. september 2019 

Turteam: Kjell Harald Otterlei og Jan Løkkeborg 

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

og som er skrevet inn på Unescos liste over verdens kulturarv.   

KRAKOW 



Bli med Frikirken til Krakow 25-28. september 2019 

 

Onsdag 25. september 

Avreise med fly fra Ålesund kl 07.00 via Oslo til    

Krakow. Flyavgang fra Gardermoen kl 09.40.            

Ankomst Krakow kl 11.45 På flyplassen blir vi møtt   

av en lokalguide som følger oss til vårt hotell.        

Lunsj på egenhånd i byen før en samling i               

møterommet på hotellet. Kl 17.00 blir det en           

to-timers byvandring med lokalguide (svensktalende)   

i gamlebyen. Etter vandringen blir det felles middag på 

restaurant W Starej Kuchni i gamlebyen.  

 

 

 

Torsdag 26. september 

Etter frokost tar bussen oss med til konsentrasjonsleiren Auschwitz Birkenau. Her får vi   

et sterkt møte med grusomhetene fra 2.verdenskrig. Over1 million jøder ble utryddet i 

disse konsentrasjonsleirene. Av de 767 norske jøder som ble sendt dit overlevde bare 26. 

Det blir en guidet rundtur i leirene før vi kjører videre til museet «Fountain of Tears».     

Etter omvisningen her drar vi     

tilbake til Krakow hvor det blir    

tid på egenhånd. Felles samling i 

møterommet på hotellet på     

kvelden.  

 

 

 

 

Fredag 27. september 

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 gruve-

gangene 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 tar vi trikken til 

Kazimierz (Jødiske kvarter) der det blir 

en guidet omvisning med svensktalende guide.                                                            

Felles middag på restaurant Ariel i det jødiske kvarter.  

 

Lørdag 28. september 

Frokost på hotellet før bussen 

bringer oss til flyplassen.           

Norwegian sitt fly går kl 09.55 fra 

Krakow.  Ankomst Oslo kl 11.55. 

Flyet til Ålesund går kl. 14.15.       

Ankomst Ålesund kl 15.15.  

 

 

 

Velkommen på tur! 


