
Slow Food Gästrikland arrangerar resa till Krakow
den 15-18 september 2022

med guidat besök i Gamla stan, dagstur till Zakopane och Bondens Marknad
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Vi reser med Norwegian från Arlanda torsdag 07.30 - Krakow 09.20
Hemresa söndag Krakow 20.40 - Arlanda 22.30

● Kostnad 7000 kr/person i dubbelrum med flyg från Arlanda, utan flyg 4400 kr/ person
i dubbelrum, för enkelrum tillkommer 1000 kr.

● I priset ingår utöver flyget från Arlanda, hotell med frukost, 1 lunch och 2 middagar,
transfer t/r till flygplatsen, egen buss på dagsutflykten till Zakopane, guide/tolk.

Program
TORSDAG Vid ankomsten hämtas vi med transfer till hotellet och därefter blir det en
guidad tur i Gamla stan på någon timme. På kvällen gemensam middag.
Gamla stan heter på polska Stare Miasto och är flera hundra år gammal med
sevärdheter från flera tidsepoker. Den är ett UNESCO-världsarv och täcker
egentligen allt innanför stadsmurarna.

FREDAG Dagstur till
Zakopane med ett besök
och lunch efter vägen.
Zakopane är den högst
belägna staden i Polen.
Dess stadsdel sträcker
sig från 750 till 1000 m
över havet.



LÖRDAG Bondens marknad, “Persiljemarknaden”,  börjar kl 09.00 och vi får lite information
av guiden och därefter är det bara att gå loss bland stånden. Därefter egen tid fram till
kvällen då vi har en gemensam middag.

SÖNDAG Får bli egen tid för
upptäckter i Krakow.
Hittar vi någon bra producent i
närheten av Krakow så ingår det i
paketet.

Anmälan skickas in till gertrud.edstrom@gmail.com senas 20 februari.

Första betalning på 2000:-/person för de som åker från Arlanda betalas in på swish 123 036
23 27 senast 30 mars.
Slutbetalning senast 31 juli för samtliga, även från Skåne betalas in på swish 123 036 23 27.

I anmälan uppger du om du önskar enkelrum……..
utan flyg …………

Glöm inte att meddela allergier i din anmälan!

Hjärtligt välkommen med din anmälan!
Slow Food Gästriklands Styrelse

mailto:gertrud.edstrom@gmail.com

