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POLEN 

DAG 1  

Avresa från Jönköping via Värnamo och Växjö 
till Karlskrona. Vi stannar till i stan innan vi åker 
ut till färjeterminalen för att gå ombord. Båten 
avgår 21.00 och alla har hyttplats ombord.  

DAG 2 

Klockan nio på morgonen lägger Stena Spirit 
till vid kaj i Gdynia. Innan dess har vi ätit en 
god sjöfrukost. Vi ägnar förmiddagen åt den 
gamla Hansastaden Gdansk och äter lunch 
innan vi reser mot Warszawa. Vi beräknas 
ankomma till Warszawa omkring 18.00 och en 
guide möter oss för att ge en överblick av 
stadens centrala delar. Vi bor på centralt i 
Warszawa. Middag äter vi på vald restaurang. 

 

DAG 3 

Efter frukost klockan 09.00 möter lokalguide 
för en guidad promenad i Gamla Stan. Vi gör 
ett kaffestopp och fortsätter en timme till med 
vår vandring som vi avslutar utanför slottet 
med lunch. Eftermiddagen är till fri disposition. 

Hotellet är på två km avstånd från slottet och 
alldeles nära Kulturpalatset och det är nära till 
shopping och kaffebarer. Till kvällen går vi till 
vald restaurang för middag. 

DAG 4 

Vi äter tidig frukost kl. 07.00 och avreser 
söderut kl. 08.00 mot de berömda 
saltgruvorna i Wieliczka. Vid ankomst till 
saltgruvorna äter vi lunch omkring 12.30 för att 
sedan med lokal guide ta hissen ned i gruvan 
och bl.a. se den mäktiga katedralen som är 
uthuggen nere i gruvan.  

 

Sedan åker vi till Krakow och tar in på vårt fina 
hotell nära Gamla Stan i Krakow. Du har 
resten av dagen fram till middag till fri vandring 
i Gamla Stan med alla butiker och basarer, På 
kvällen avnjuter vi en fin polsk middag med 
musik och uppträdande i sann polsk anda på 
vald restaurang vid Stora torget i Gamla Stan. 

DAG 5 

Efter frukost startar vi dagen med en guidad 
vandring i Gamla Stan och de judiska 
kvarteren i Kazimierz, som berättar om det 
judiska arvet i Krakow. Bussen hämtar oss för 
att köra tillbaka till torget i Gamla Stan och en 
lunch. Efter lunch vandrar vi upp till 
Wavelkullen med slottet och katedralen. Du vill 
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säkert fika och flanera i den charmiga gamla 
stan innan kvällen gör sig påmind och middag 
väntar 

DAG 6 

Vi lämnar vi Krakow på morgonen och reser 
västerut. Förmiddagen ägnar vi ett besök i 
koncentrationslägret Auschwitz. Vi guidas runt 
och får en bra bild av koncentrationslägret. 
Efter lunch reser vi till Wroclaw. Vi bor fint och 
centralt som ger oss möjlighet att flanera på 
det gamla torget på kvällen efter middagen. 

 

DAG 7 

Från Wroclaw reser vi mot Szczecin, som åren 
1648–1720, från Westfaliska freden till och 
med Freden i Stockholm, var huvudstad i 
Svenska Pommern. Vi kör via Poznan, en 
handels- och mässtad. Det stora torget i den 
gamla stadskärnan är ett av Europas 
vackraste och omges av historiska 
sevärdheter och restauranger. Katedralen St. 
Petrus och St. Pauls katedral är Polens äldsta 
katedral. Vi når färjeläget i Świnoujście ca 
21.00 för att gå ombord på nattfärjan till Ystad. 
Något senare stävar m/s Skandia mot Ystad 
under kvällen och natten medan du njuter av 
din hytt som välkomnar dig med en skön bädd. 

DAG 8 

Färjan lägger till i Ystad 06.30 och vi kör 
direkt till Kristianstad för en god frukost på 
Quality Hotel Grand ca 08.00. Med den goda 
frukosten och det sköna morgon-tempot rullar 
vi mot hembygderna. Väl hemma kan du 
njuta goda minnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FOCUS TRAVEL i samarbete md BD 
Bussresor AB 

FAKTARUTA 
I priset ingår: Resa i modern helturistbuss, del i 
dubbelrum/dubbelhytt, 7 frukostar, 6 middagar, 
lokala guider i Gdansk, Warszawa, Krakow, 
Wieliczka, Auschwitz och Szczecin, entré till 
Saltgruvan i Wieliczka och hissen i gruvan, 
reseledare, resegaranti och EU-moms. 
Tillägg 
Bussfika vid tjänlig väderlek 20.- /tillfälle 
Enkelrum: 2.380.-:- i mån av tillgång (om du ej har 
reskamrat och ingen annan ensamrese-när kan 
tänkas att dela rum med dig, då måste du betala för 
enkelrum). 
Anmälningsavgift: 500:- betalas enligt resebevis. 
Slutbetalning: Erläggs enligt resebevis. 
Avbeställningsskydd: 385:- p.p. 
Resevillkor: Se “Allmänna Resevillkor för 
paketresor” som kan erhållas av arrangören. 
Förbehåll: Om ej 25 personer är anmälda kan 
resan bli inställd. 
Handikapp: Var vänlig meddela eventuellt 
handikapp för din egen skull. 
Resegaranti är ställd till Kammarkollegiet enligt 
gällande lag av researrangören 
Förbehåll för ändringar vi inte rår över 
 
Anmälan till: 
Focus Travel AB,  
Box 300, 551 15 Jönköping 
036 - 30 26 50 


