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             KRAKOW & POLSKE BJERGE 

         POLENS GAMLE HOVEDSTADSOMRÅDE – HISTORIE & NATUR 
                                   Søndag d. 7.6 – tirsdag d. 16.6 2020 

 

                                          
 
 

SØNDAG 7.6.2020 - ANKOMST 
Ankomst til pladsen og velkomst. Vores guide er på pladsen og tager imod os. Når alle er ankommet, 
afholdes der informationsmøde om forestående program og andre praktiske anliggender. Resten af ugen, 

når vi skal busudflugter er der afgang ca.kl.9. – men det får vi nærmere besked om under 
informationsmødet i dag. Der tages desuden forbehold for, at kan forekomme små justeringer – bl.a. på grund 
af vejret. 

 

MANDAG 8.6.2020. 
Sightseeing i Krakow og omegn. Om formiddagen tager vi 
på bustur gennem Polens 3-største by (760.000) og landets 
hovedstad gennem 600 år. Vi ser bl.a. Kongeslottet Wawel. 
Derefter tager vi på byvandring i Krakows Gamle By og 

Rådhuspladsen, hvor en af landets mest berømte kirker 
står. Krakows Mariakirke rummer et flot alter bland det 
smukke interiør, som er udført for 600 år siden af en tysk 
indvandrendeskulptør  Weit  Stwosch.                               På 

Rådhuspladsen ser vi Klædehallen med mange, flotte 
souvenirbutikker. Vi besøger også det jødiske kvarter Kazimierz, 
hvor vi hører historien om bl.a. Schindlers Liste. Jøderne har været 
bosat i Krakow siden middelalderen og har bl.a. bygget 7 synagoger 
og en kirkegård. Alt er blevet jævnet med jorden under 2.verdenskrig 
og befolkningen på 100tsd udslettet. Oscar Schindlers historie 
udspillede sig til netop  i denne bydel og vi opsøger steder og hører 
historier  relaterende  til denne bizarre redningsaktion. Vi spiser 
frokost på et typisk, jødisk spisested og overværer koncert med 
traditionel, jødisk musik. 
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TIRSDAG 9.6.2020. 
Wieliczka Saltmine – et af Polens Unesco-steder, en 700-år 

gammel saltmine. I gamle minegange er der indrettede et 

spændende museum om minens drift, pyntet med lysekroner, 

helgenfigurer og en smuk kirkesal – alt hugget ud i saltblokkene. 

Turen foregår til fods dels med elevator. Man skal være 

gennemsnitligt gående for at kunne klare den 2 km lange tur. 

 
 

ONSDAG 10.6.2020. – TØMMERFLÅDER 
Tømmerflådesejlads – turen går til bjergkæden Pieniny, hvor en af 

Polens 23 nationalparker er placeret. Her snor floden Dunajec sig 
gennem bjergene og danner smukke bjerglandskaber. Den lokale 
befolkning benytter sig af specielbyggede tømmerflåder for at sejle 
på floden og der er indrettet en turistrute gennem de flotteste partier 
af Nationalparken, som går langs den polsk-slovakiske grænse. 
Frokost på turen bliver også en kulinarisk oplevelse! 

 
 

TORSDAG 11.6.2020. FRIDAG 

 

FREDAG 12.6.2020. – KZ-AUSCHWITZ 

Auschwitz Birkenau – Polen rummer desværre andet end 

flotte landskaber og smuk kultur. Blot en times kørsel fra 

Krakow ligger der et sted, som til evig tid vil minde hele 

verden om menneskehedens mørke side. KZ-lejren 

Auschwitz-Birkenau var skueplads for udryddelse af over 

1mio mennesker under nazisternes Holocaust. Der indrettet 

museum og på turen ser vi udstillinger og hører historien, 

som er et belastende vidnesbyrd for en af verdens historiens 

største forbrydelser. Fællesspisning til frokost. 
 
 

 

 
 

SØNDAG 14.6.2020. FRIDAG 

 

Lørdag 13.6.2020. – ZAKOPANE 
Zakopane/Polske Alper – ”Stedet, som Gud brugte  som 

forbillede, da han skabte Paradisset” – blev da sagt engang om 

denne maleriske bjergby ved foden af Polens højeste bjergkæde 

– Tatrabjergene, hvor toppene når op over 2500 moh. Blandt de 

flotte bjerglandskaber lever folket kaldet ”goralen” og de går til 

dagligt i flotte folkedragter. Vi skal opleve stedets alle 

særprægede forhold. Vi skal bl.a. en tur med en bjergbane op til 

udsigtsstedet i 1300 m.o.h. og spise regionale mad til frokost. 
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MANDAG 15.6.2020. 

Nowa Huta (Det Nye Stålværk). Bydelens oprindelse er 

forbundet med grundlæggelsen  af  Polens  største 

metalværk, som på Stalins ordre blev placeret ved Krakow i 

begyndelsen af 1950erne. På trods af mangel af ressource 

og transportmæssige forudsætninger blev Lenin Stålværket 

arbejdsplads for ca. 35.000 mennesker, og mange af dem 

blev tvangsfjernet fra sovjetiske gulagern. I modsætning til 

Stalins intention om at skabe en systemlydig arbejderby 

forvandlede stedet sig til en skueplads for indædte kampe 

mod det kommunistiske regime. Ark kirken, bygget med folks bare hænder er et stærkt bevis på denne 

kamp. Bagefter besøger vi endnu en kirke, som er et af de største valfartssteder for katolske polakker – bl.a. 

fordi det har en tilknytning til den polske pave Johannes Paul 2. Hjemkomst til pladsen efter frokost. Om 

aftenen er der afslutningsmiddag på hyggelig restaurant. 

 

TIRSDAG 16.6.2020. 

Hjemrejsedagen efter individuel plan og behov. Pladsen skal være ryddet senest kl.12:00. 

God tur hjem alle sammen – og på gensyn! 

 
PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.:  6.875,00,kr.  Max 24 vogne 

 

I prisen er der inkl.: 

- 9 x overnatning incl. El og Bad på Camping ”SMOK” (polsk: ”DRAGE”) bel. vest for Krakow 
www.smok.krakow.pl 

- 6 busudflugter med lokalkendt dansktalende guide med alle entreer betalt 

- 6 frokoster under udflugterne inkl. 1 stk. valgfri standarddrikkevare 

- 9 x morgenbrød/rundstykke (3 stk./vogn) 

- en afskedsmiddag sidste aften inkl. 1 stk. drikkevare 

- en dansk/polsktalende guide på alle udflugter 

 

 

       Bindende tilmelding og betaling aconto kr. 3000,- senest 1. febr. 2020,  

             Til: Finn tlf. 26429832 eller mail fiknu@klarupnet.dk 

                 Restbeløb på kr.3875 indbetales senest 1. maj 2020  

                       på følgende konto nr. 0860 3531064312  

          Da der er begrænset antal pladser vil tilmeldingen være efter først til mølle princippet 

 

            Såfremt der er ledige pladser efter 1. febr.2020 , tilbydes disse til ventelistemedlemmer. 

 

   Vi ser frem til at være sammen med gode campervenner på denne spændende tur 

http://www.smok.krakow.pl/

