
TURFORSLAG 

SKOLETUR TIL 
KRAKOW OG BERLIN

8 dagers tur
med buss



1. dag:  Skolen - Oslo
Avreise fra skolen ved midnatt. 

nattkjøring til Oslo.  

Ankomst Oslo, ca. kl 09:00. Felles 

frokost

Etter litt tid på egenhånd i hovedstaden 

går vi om bord i Kiel ferja som har avgang 

kl. 14:00. 4-sengslugarer med dusj og wc. 

Felles middag om bord på båten om 

ønskelig.

2. dag: Kiel - Wroklaw
Frokost om bord før ankomst Kiel 

kl.10.00. Vi følger motorveien rundt 

Berlin med pauser underveis. Dagens 

lunsjstopp blir omkring Berlin. 

På veien kan vi for eksempel se Schindlers 

liste på bussens DVD-anlegg. Filmen er 

spilt inn i det jødiske kvarter i Krakow. 

På ettermiddagen passerer vi grensen til 

Polen. Overnatting på hotell i Wroklaw på 

flersengsrom. 

Felles middag om kvelden om ønskelig.

Berlin og Krakow
8 dagers tur med buss

På en skoletur med buss får 
en mye tid samlet som klasse 
og opplevelser som en vil ta 

med seg resten av livet.

Denne turen kombinerer 
opphold i Tyskland og Polen. 

I Krakow blir det fokus på den 
grusomme behandlingen av 

jødene under 2. verdenskrig. 
I Berlin er det den kalde 
krigen som står i fokus.

Vi legger også inn godt med 
tid til å utforske byene både 

med skandinavisk talende 
guide og  på egenhånd.

3. dag:  Wroclaw – Krakow 
(Auschwitz & Birkenau) 
Det blir tidlig frokost og avreise 

denne morgenen.  Vi kjører direkte 

til Oswiecim der konsentrasjons- og 

tilintetgjøringsleiren leiren Auschwitz-

Birkenau ligger. Det blir et sterkt møte 

med grusomhetene fra 2. verdenskrig. 

Over 1 million jøder ble utryddet i 

Birkenau. Etter avsluttet opphold 

her kjører vi direkte til Krakow og 

sjekker inn på hotellet. Overnatting på 

flersengsrom. 

Felles middag om kvelden om ønskelig.



Velkommen på en uforglemmelig tur!

4. dag: Saltgruvene
Vi drar med buss til 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. På vei tilbake til byen   stopper 

vi i det Jødiske kvarter og får en guidet 

omvisning i dette området. Tid på 

egenhånd i Krakow om ettermiddagen. 

Felles middag om kvelden om ønskelig.

5. dag: Krakow - Berlin
Tidlig avreise fra hotellet og vi kjører 

nord-vestover mot Berlin. Et par timers 

lunsj og shoppingstopp på et stort 

kjøpesenter i Wroclaw. Vi ankommer 

Berlin litt ut på ettermiddagen. 

Overnatting i flersengsrom i Berlin. 

Felles middag om kvelden om ønskelig.    

Mulig med et stopp på Tropical Island , 

Europas største innendørs badeland.

6. dag Berlin
Denne dagen blir det guidet rundtur i 

Berlin med skandinavisktalende guide. 

Det blir også besøk i det tidligere Stasi 

fengselet. Omvisningen starter med en 

film som viser litt av livet bak murene. 

Etterpå blir det en guidet runde i   

fengselet. Tid på egenhånd i Berlin om 

ettermiddagen. Felles middag om kvelden 

om ønskelig. 

7. dag: Berlin - Kiel
Vi forlater Berlin kl. 07.30. Turen går 

direkte   tilbake til Kiel hvor Color Lines 

store cruiseferje har avgang kl 14.00. 

Mulighet for felles middag og turavslutning 

ombord om kvelden.

8.dag Oslo - Skolen
Under innseilingen til Oslo nyter vi 

en god frokostbuffet.  Ankomst Oslo 

kl. 10.00. Turen går rett hjemover.  

Ankomst skolen ca. kl. 20:00.

Mulighet for middagsstopp stopp på veien 

hjem.  



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

TURFAKTA
Turpris per person: fra kr (kommer)*

Tillegg for enkeltrom: fra kr (kommer)*

Prisen inkluderer:
• Bussturen i topp moderne turbuss
• Ferje Oslo-Kiel tur/retur i 4-sengs lugarer med dusj 

og wc. Midtukeavgang
• 5 netter på hotel på 3-4 sengs rom med dusj og wc.
• 8 frokoster
• Guide og inngang i henhold til programmet

Ikke inkludert:
• Øvrige måltider
• Drikke til maten
• Øvrig program og innganger på severdigheter
• Reise- og avbestillingsforsikring

*Prisen avhenger av antall i gruppen, pris for flybilletter 
og hvilken standard på hotell gruppen ønsker.

Skreddersydd tur
Dette er et turforslag fra Plussreiser. Vi tilpasser og skreddersyr tur etter deres ønske. 

Vi har mange forslag på aktiviteter og severdigheter som kan legges til programmet. 

Dersom dere ønsker felles måltider så gir vi gjerne gode råd  og ordner selvfølgelig også dette. 

Vi har gode samarbeidspartnere på de ulike destinasjonene og de stiller opp om noe uforutsett 
skulle skje og våre kunder kan stole på at ungdommene blir tatt godt vare på når de reiser med oss.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud
Vi har over 20 års erfaring i å arrangere skoleturer  

post@plussreiser.no / Telefon 70 17 90 00

Tilskudd fra 
Utdanningsdirektoratet

Dette programmet kvalifiserer til 
tilskudd fra Udir som gir støtte til turer 
for ungdom som planlegger å besøke 
konsentrasjonsleirer og minnesteder fra 
andre verdenskrig.
Plussreiser tar seg av søknadsprosessen 
for dere og sikrer at dere får den støtten 
dere har krav på


