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POLENRESA MED BUSS FYRA DAGAR
Helpension enligt resplanen.
Dag 1. Avresa med buss från hemorten till färjeläget.
Middag på färjan en timme efter avgång. Ankomst till Tyskland/Polen för vidare färd till Krakow. Stopp på
vägen så ni kan köpa något att äta eller tag med några smörgåsar hemifrån.
Dag 2. FRUKOSTBUFFE.
Vid ankomsten till Krakow lunch. Efter lunchen vidare till Krakow för guidad rundvandring i Krakow med
marknadsplatsen, Maria Kyrkan, de judiska kvarteren Kazimierz inklusive besök i Synagogan om den är
öppen den dagen. Efter guidningen så kan ni bestämma skälv vilken tid som ni vill åka till Hotellet. Dock
senast 21.00. Bussen till Hotellet. Middag på Hotellet: Snitsel Pommes, Sallad, Vatten och bröd samt dessert
Panna Cotta med sås.
Dag 3. FRUKOSTBUFFE.
08:00 Avresa med bussen till Auschwitz.
10:00 Sex timmars guidning med lunch mellan guidningen i Auschwitz och Birkenau. 13:30 Art Deco, rullad
kyckling panerad med smör i mitten, pommes och sallad och mineralvatten. Guidningen fortsätter i
Birkenau. Efter Birkenau ca 16:30 bussen till Centrum. 17:30 Middag på restaurang KOKO. Korv med mos,
sallad, glass och mineralvatten. Bussen till färjeläget. Chaufförerna bestämmer vilken tid så hör med dom.
Dag 4. FRUKOSTBUFFE.
Stopp vid något matställe på morgonen där ni kan köpa något att äta.
Färjan till Sverige. Lunch på färjan en timme efter avgång.
Ankomst till Sverige.
VÄLKOMNA HEM MED NYA MINNEN SOM NI ALDRIG GLÖMMER.
Tjäna pengar till er resa!

Sök bidrag till er resa!

Som ni förstår så lägger vi ner tid och pengar på att ta fram denna resplan åt ER! Vi är tacksamma om ni
svarar om ni skall åka eller ej. Om ni inte skall åka så är vi också tacksamma för att få veta varför.
Planeringen, Priset?
Vi är smidiga så vill ni ändra något i resplanen så går det bra.

Email Baltic Express Telefon i Sverige 08 559 16 991, i Polen +48 6066 70 942

