
POLSKE KLENODIER: KRAKOW & ZAKOPANE
7 dages kulturhistorisk & naturrejse: 16-22.5.2020

KRAKOW Efter opsamling tager vi færgen fra Gedser stor
morgenbuffet ombord på færgen (er inkl.). Fra Rostock kører
vi med passende pauser gennem Tyskland og Polen direkte
til Krakow. Vi overnatter i Krakow 3 nætter på et
centralbeliggende hotel og under opholdet skal vi nyde ture i
den historiske kerne. Vi besøger bl.a. Mariakirken,
Klædehallen på Gammeltorv og Kongeslottet Wawel. Der er
en fantastisk atmosfære i den gamle bydel, hvor gaderne er
fyldte med små hyggelige butikker, gallerier og cafeer. Vi går
ud at spise hver aften på hyggelige restauranter, hvor vi kan
smage på mangfoldigheden af det polske køkken! Der bliver
sikkert også mulighed for at finde musiksteder om aftenen!

DEN JØDISKE BYDEL blev for alvor sat på verdenskortet med
Spielbergs film ”Schindlers liste” men stedets historie går tilbage
til 1300-tallet. Jødernes historie var dramatisk særligt under
2.V.K. da de blev myrdet i KZ-lejre. I dag er Kazimierz ved at
genetablere sig som et kulturelt og historisk centrum med
synagoger, museer, kirkegård og særlig atmosfære. Vi skal bl.a.
se stedet, hvor Schindlers fabrik lå under krigen (nu museum) og
besøge en traditionel, jødisk restaurant til en omgang kosher
mad, samt høre koncert med original, jødisk musik.

ZAKOPANE er en malerisk by ved foden af Polens højeste
bjerge – Tatra. Vi overnatter her i 2 nætter. Byen byder på
natur i særklasse og levende kultur, hvor de lokale går i
folkedragter på gaderne. Det er hyggeligt at går ture på
gågaden Krupowki og på det lokale kræmmermarked, hvor
bjergbønder sælger deres produkter. Vi tager også til
udsigtsstedet med en bjergbane og skal til fest med lokal spise
og opvisning i folkedragter.

KZ-LEJREN AUSCHWITZ Besøg i museet efter den KZ-
lejr, hvor nazisterne myrdede over 1.mio mennesker,
hovedsageligt jøder fra hele Europa. Vi bliver indført i
hele historien mens vi ser en omfattende udstilling.

Ved min. 35 deltagere er prisen pr. person: 5.000,-kr. er inkl.:
Transport med komfortabel bus, færge, 6 overnatninger på hotel med morgenmad, 6 x aftensmad,
udflugter ekskl. entre, rejseleder, Rejsegarantifonden
Ikke inkl. i prisen: enkeltværelsestillæg 1.000,-kr., entreer, frokoster, drikkevarer, forsikringer.
Programmet: er vejledende og med forbehold for ændringer. Detaljeret program fremsendes 1 måned før afrejse.

HJEMTUREN På hjemturen overnatter vi i Lichen
Stary, hvor vi skal se Polens største kirke, som kan
rumme 17.000 mennesker. Vi får rundvisning i kirken
og på området, som er et helligt sted for de katolske
polakker og vi kan opleve religionsdyrkelse, når det
er helligst. Dagen efter går turen igen mod Rostock
og med færgen til Gedser med stor buffet ombord.

Tilmelding hurtigst muligt og senest 1.2.2020 hos
Arno Werner, tlf.: 23663019, e-mail: arnohwerner@gmail.com


