
 

 

Krakow och Warszawa 
22 – 29 september 2019 

Resan i samarbete med Hörselskadades Förening i Stockholm 

Följ med på en rundresa till Polen och upplev de vackra städerna Krakow och Warszawa!  Resan är 
fylld av kulturella upplevelser, intressanta platser och omväxlande natur. Krakow räknas som en av 
Centraleuropas vackraste och mest välbevarade städer och vi ser ståtliga kyrkor, spännande 
byggnader och monument. Huvudstaden Warszawa, som återuppbyggdes efter andra världskriget, 
har idag en blandning av gammal och modern arkitektur och här hittar vi över 80 parker.  Chopin var 
en av Warszawas främsta invånare och det har lämnat spår överallt, från monument och gatunamn i 
hans ära, till ett museum. 

I resan ingår även ett besök i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.  Historien om detta läger och 
dess centrala plats i det nazistiska folkmordet är i högsta grad aktuell i vår tid.  Vi besöker också den 
gamla judiska stadsdelen i Krakow med besök i Schindlers fabrik.   

Vi besöker saltgruvan i Wieliczka, som finns med på Unescos världsarvslista, och här kan vi se de 
mest magnifika skapelser urkarvade i salt så som hela kapell, kristallkronor, religiösa motiv och 
sagofigurer.  Svensktalande lokalguide medverkar under våra dagar i Krakow och reseledning från 
Hörselskadades Förening i Stockholm är med under hela resan.    

Varmt välkommen! 



 
 
DAG 1: SÖNDAG 22.9.2019                                          STOCKHOLM-KARLSKRONA-GDYNIA 
Vi lämnar Stockholm och Cityterminalen vid 11-tiden och kommer till Karlskrona under sen 
eftermiddag. Vi stannar för eftermiddagskaffe på trevligt ställe längs vägen och fortsätter sedan 
färden ner mot Karlskrona där vårt fartyg väntar.  Incheckning till våra utsideshytter, därefter 
gemensam middag ombord. Resten av kvällen fri. Ombord finns restauranger, kaféer, nattklubb, 
relaxavdelning och goda möjligheter till shopping.   

 
DAG 2: MÅNDAG 23.9.2019                                              GDYNIA-”JASNA GORA”-KRAKOW 
Efter vår frukostbuffé på båten åker vi nu in i Polen och staden Gdynia.  Vi fortsätter genast vår resa 
mot Krakow och på vägen ner stannar vi för lunch.   

I det katolska Polen vallfärdar människor till klostret 
Jasna Gora i Czestochowa, där den ”Svarta Madonnan” 
finns, en ikon med Maria och Jesusbarnet som svartnat 
genom åren.  Enligt legenden ska munkarna år 1655, när 
svenska trupper närmade sig, ha burit ikonen runt 
klostret i helig procession. Madonnan avvärjde anfallet 
och trupperna fick retirera.  Under kommunisttiden 
användes denna myt – ”Så som madonnan besegrade 
svenskarna, så ska hon besegra kommunisterna” löd 
talesättet. Solidaritetsledaren Lech Walesa bar alltid den 
svarta madonnan på kavajslaget och efter att han 
tilldelats Nobels fredspris for han direkt till Czestochowa 
för att skänka medaljen till Maria.  Idag är klostret en 
vallfärdsort för pilgrimer från hela välrden. Vi gör ett 
besök i klostret innan vi åker vidare till Krakow. 

Tidig kväll är vi framme i Krakow och vårt centralt 
belägna hotell.  Vi äter gemensam middag på hotellet 
och efteråt finns möjlighet att ta en kvällspromenad i 
staden för den som så önskar. 

DAG 3: TISDAG 24.9.2019                         KRAKOW 
Som Polens kulturella centrum med en över 1000 år gammal historia är Krakow en verklig smältdegel 
av både gammal och nyare tids historia, ett arkitektoniskt mästerverk och ett religiöst centrum. Här 
finns vacker och välbevarad arkitektur, charmiga, kullerstensbelagda gator och gränder.  För den som 
är intresserad av kultur och historia finns här allt man kan önska sig av vackra torg, kyrkor och 
monument.  
 
Efter vår frukost går vi en guidad stadsvandring där vi bland annat besöker den judiska stadsdelen 
Kazimierz.  Vår svenskspråkige lokalguide tar oss med till stadsdelen som har varit judiskt präglad 
sedan omkring år 1500 och blev snabbt ett judiskt kulturellt centrum.  Arkitekturen är också 
annorlunda än i ”det andra” Krakow, och allra vackrast och charmigast är torget på Szerokagatan. 
Stadsvandringen tar oss vidare genom gamla stan där vi ser universitetets äldsta byggnader som 
härstammar från 1300-talet och vidare till den stora marknadsplatsen mitt i gamla stan. Ett stort torg 
som omgärdas av den gamla saluhallen och med St. Mary Basilikan i det ena hörnet.  Vi avslutar med 
en gemensam lunch på någon av de många medeltida källarvalvsförsedda restauranger staden 

erbjuder.  Eftermiddagen och kvällen fri.  Middag på egen hand. 
 
 



 
 

 
 
DAG 4: ONSDAG 25.9.2019                            AUSCHWITZ.  SCHINDLERS FABRIK I KRAKOW 
Denna dag gör besöker vi Auschwitz och Birkenau, dessa de största av Nazitysklands koncentrations- 
och förintelseläger. Lägren var verksamma från 1940 till januari 1945 och över 1 miljon människor 
beräknas ha mist sina liv där under den tiden. Under kriget var Auschwitz ett enormt komplex med 
över 40 läger utspridda i regionen. Idag är den kvarvarande delen av komplexet Auschwitz-Birkenau 
statsmuseum. Museet inrättades 1947 till minne av offren och har senare upptagits på UNESCO:s 
världsarvslista.   Här kommer vår egen svensktalande guide att visa oss runt.  Vi äter lunch utanför 
muséet och återvänder tidigt på eftermiddagen till Krakow.    

Tillbaka i Krakow besöker vi Schindlers fabrik i stadsdelen Kazimierz. 1993 släppte Steven Spielberg 
sin film ”Schindlers list” som bygger på den sanna historien om industrimannen Oscar Schindler. Han 
lät judar jobba i hans fabrik i Krakow, och på så sätt undgick de att förintas. Filmen gjorde succé och 
efter det har turister vallfärdat till Oscar Schindlers fabrik för att se den historiska platsen.  17 år efter 
filmens debut har fabriken förvandlats till ett museum och har därmed blivit Krakows första 
permanenta utställning om naziockuperade Krakow.  Museet tog tre år att bygga och har kostat 35 
miljoner kronor. Här tar vi del av moderna utställningar som tar besökaren tillbaka till krigstiden med 
hjälp av 30 interaktiva datorstationer, 15 projektorer, över 100 högtalare och 40 kameror. I rummet 
"Hall of Choices" möts besökarna av en installation som belyser etiska dilemman som stadens 
invånare tvingades ta ställning till under kriget.  Kvällen på egen hand. 

DAG 5: TORSDAG 26.9.2019                              SALTGRUVAN I WIELICZKA.  WAWELKULLEN 
Efter frukosten åker vi till den imponerande saltgruvan i Wieliczka och här väntar en underjordisk 
upplevelse i den 700 år gamla saltgruvan. Gruvan består av en labyrint med tunnlar, 30 mil gångar 
och schakt fördelade på nio våningar – den djupaste ligger hela 327 meter under marken. Vi besöker 
de tre översta nivåerna, som ligger 64 till 135 meter ner.  Vi får se kammare, kapell med altare och 
helgon – alltihop uthugget i salt och S:t Kinga-kapellet är det mest imponerande av alla. Det tog mer 
än 30 år för en man och hans bror att hugga ut kapellet och över 20 000 ton salt forslades bort.   
Under Andra världskriget, användes saltgruvan av den tyska ockupationsmakten till förvaring och 
produktion av krigsmateriel. 1978 blev Saltgruvan i Wieliczka ett av de första tolv världsarven på 



 
UNESCO:s nyinstiftade världsarvslista. Temperaturen i gruvan ligger på 14-16 grader året runt så tänk 
på att ta med en varm tröja eller en fleece. 
 
Vi åker tillbaka till Krakow där lunch intas på egen hand. Vi besöker sedan det imponerande 
komplexet av historiska byggnader i fästningen på Wawelberget som inkluderar det gamla kungliga 
slottet och Wawelkatedralen. Fästningen är en mycket central del av Polens tidigare och nuvarande 
historia, först som kungligt slott varifrån landet regerades i århundraden och senare, under 1900-
talet, fungerade slottet som residens för Polens president och under andra världskriget för den av 
Nazityskland insatte generalguvernören.  Vi besöker slottet som är ett av Europas finaste exempel på 
renässansarkitektur och vi ser katedralen som var krönings och begravningsplats för polska kungar.  I 
katedralens krypta är Polens och Sveriges gemensamma kung Sigismund och hans två söner 
begravda.  Tillbaka till hotellet och fri tid.  Gemensam middag på hotellets närhet på kvällen. 

 
DAG 6: FREDAG 27.9.2019                                WARSZAWA 
Vi checkar ut från vårt hotell och efter frukost fortsätter resan mot Polens vackra huvudstad 
Warszawa.  Vi stannar för bensträckare och kaffe under vägen.  

Warszawa är den största staden i landet med 1,7 miljoner invånare. Vi är framme i huvudstaden på 
eftermiddagen och vi börjar med en stadsrundtur. På grund av sitt utsatta läge mellan stormakter har 
staden drabbats hårt av krigen, framförallt andra världskriget då Warszawa i stort sett 
totalförstördes.   Idag är staden uppbyggd igen och är en av Europas vackraste städer.  Incheckning 
på vårt centralt belägna hotell.  Under eftermiddagen och kvällen kan var och en upptäcka staden 
vidare som man önskar.  Lunch och middag på egen hand. 

DAG 7: LÖRDAG 28.9.2019                                                   MOT GDYNIA 
Vi får förmiddagen fri att spendera några timmar i Warszawa innan vi påbörjar vår färd hemåt igen. 
Vi åker upp mot Gdynia där vi kör ombord på färjan som ska ta oss tillbaka till Sverige. Efter 

incheckning i hytterna (utsideshytter) egen tid på båten.   
 
DAG 8 : SÖNDAG 29.9.2019                                                                             MOT STOCKHOLM 
Vi äter en härlig frukostbuffé innan vi lämnar båten och kör mot Stockholm.  På vägen stannar vi på 

trevligt ställe för avslutningslunch. Ankomst till cityterminalen vid 16-17-tiden. 
 

 
 



 
INFO 

 
PRIS:  9.990 SEK /person i dubbelrum.  Enkelrumstillägg:  1.850 SEK.  Minimum 25 personer. 
”Boka-tidigt-rabatt” på 340 SEK:  t o m 21.12-2018.  Då är priset 9.650 SEK/person i dubbelrum.   

 
I resans pris ingår: Boende, del i utsideshytt /del i dubbelrum på 3-stjärnigt hotell i Krakow och 4-
stjärningt hotell i Warszawa inklusive frukost.  Båtresa Karlskrona-Gdynia t/r, egen buss med 
lässkärm ör transporter enligt program, inträden och guidade turer enligt program, 7 frukostar, 4 
luncher och 3 middagar exklusive måltidsdrycker enligt program, svensktalande lokalguide enligt 
program, skrivtolkar samt resevärdar från Hörselskadades Förening i Stockholm. 
 
Tillkommer:  
• Enkelrumstillägg   
• Ej nämnda måltider, personliga utgifter, reseförsäkring och avbeställningsskydd. 
 
Bokningsvillkor 
Minst 25 deltagare.  Anmälningsavgift 1500:-,  slutbetalning förfaller 4 veckor före avresa. Med 
reservation för programändringar samt prisändringar i skatter och avgifter som vi ej kan överblicka. 
 
Avbokningsvillkor 
Särskilda villkor gäller för denna resa. Kontrollera din reseförsäkring och avbeställningsskyddet. 
 
Fram till 15 mars 2019 anmälningsavgiften 
Efter 15 mars 2019 kostnad 25% av resans pris 
Efter 15 maj 2019 kostnad 50% av resans pris 
Efter 15 augusti 2019 kostnad 75 % av resans pris 
Efter 5 september 2019 kostnad 100% av resans pris 
 

ANMÄLAN 
 
Anmälan görs till:                                                                                                                                 

Hörselskadades Förening i Stockholm kommunikatör Anne Sjökvist, telefon 08-462 24 31.                                               

E-post: anne.sjokvist@hrfstockholm.se 
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BOENDE                    
 

  
 
Best Western Plus Kraków Old Town *** 
Świętej Gertrudy 6, 31-046 Kraków 
Tfn + 48 12 422 76 66 
https://www.bwoldtown.pl/en/ 
 
Luftkonditionering, tv, safe, hårtork, strykjärn, kylskåp finns i alla rum.  Alla rum har vattenkokare för 
te och kaffe.   Hotellet erbjuder gratis  WiFi.   Hotellet ligger i hjärtat av den gamla staden, bara några 
minuters promenad från salutorget.    
 

  

Hotel Mercure Warszawa Grand**** 
Krucza 28, 00-522 Warszawa 
Tfn +48 22 583 21 00 
https://www.accorhotels.com/sv/hotel-3384-hotel-mercure-warszawa-grand/index.shtml  
 
4-stjärniga Mercure Warszawa Grand Hotel ligger i stadens hjärta, nära Warszawas huvudgator och 

nära den historiska stadsdelen. Luftkonditionering, tv, safe, hårtork, strykjärn, kylskåp finns i alla rum.      

Hotellet erbjuder gratis WiFi.    

 

Storagatan 14, 22100 Mariehamn, Åland.  Kontaktperson: Yvonne Cronström,  yvonne@axtours.ax                 

Tel direkt:+ 358 18 512 17 

 

https://www.bwoldtown.pl/en/
https://www.accorhotels.com/sv/hotel-3384-hotel-mercure-warszawa-grand/index.shtml
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