
 

 

INVITASJON 
Årets tur for Ringebu Historielag går  
i samarbeid med Peer Gynt Tours til  

Krakow 
1. – 5. september 2016 

med besøk både i Auschwitz og Saltgruvene i Wieliczka 
 
Krakow er en av de største og eldste byene i Polen og regnes som en av Europas 
vakreste. Byen er berømt for sine uvurderlige kunst- og kulturskatter og var landets 
hovedstad fra middelalderen og frem til 1609. Krakows` historiske sentrum er på 
UNESCOs liste over verdens kulturarv og besøkes av over 7 millioner turister årlig. 
 
Torsdag 1. september Ringebu - Oslo - Krakow 
Kl. 04.00  Avreise med buss fra Ringebu Skysstasjon 
Kl. 04.10  Opphenting i Fåvang 
Ca. kl. 07.30  Ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen 
Kl. 09.40  Flyavgang med Norwegian DY1040 
Kl. 11.45  Ankomst Krakow 
 
Ved ankomst blir vi møtt av vår sjåfør og buss som kjører oss til vårt hotell, Hotel 
Unicus ****.  Hotellet ligger i hjertet av gamlebyen, et moderne hotell som har 
beholdt sin sjarm. Resten av ettermiddagen til fri disposisjon. Om kvelden blir det 
felles middag på en restaurant i nærheten av hotellet. For mer info om hotellet, se 
http://www.hotelunicus.pl/ 
 
Fredag 2. september Auschwitz-Birkenau 
Frokost på hotellet, før vi i dag skal ta turen til Auschwitz-Birkenau med buss og 
skandinavisktalende guide. Et besøk i de tidligere konsentrasjonsleirene Auschwitz I 
og II er en sterk opplevelse og egner seg ikke for alle. Dette stedet har som alle vet en 
forferdelig forhistorie fra 2. verdenskrig og er kjent som en av de verste nazistiske 
utryddelsesleirene. Ved å bli med på en guidet tur gjennom en rekke av leirens 
bygninger, blir man gjort bedre kjent med stedets dystre, men sanne historie. Etter 
besøket spiser vi felles lunsj i Oswiecim, før vi returnerer til Krakow. Det tar ca. 1,5 
time å kjøre hver vei til Oswiecim, som byen heter på polsk. Resten av ettermiddagen 
til egen disposisjon i Krakow.  Felles middag på hotellet.  
 
Lørdag 3. september Krakow 
Frokost på hotellet. Dagen er fri til egen disposisjon i Krakow.  Vår reiseleder fra Peer 
Gynt Tours står til deres disposisjon og legger gjerne opp til en bysightseeing til fots i 
Krakow.   Byen har en rekke tusenårige byggverk og i alt er det over 8000 bygninger 
med historisk bakgrunn. Vi anbefaler å få med seg noen av byens store severdigheter 
og kan nevne bl.a. det kongelige slottet Wavel, domkirken fra 1300-tallet med 18 
gotiske kapell, Gamlebyen og Mariakirken fra 1200-tallet. Om kvelden blir det felles 
middag med folkloreshow på en lokal restaurant i nærheten av hotellet. 
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Søndag 4. september  Saltgruvene i Wieliczka 
Frokost på hotellet, før vi kjører ut til nabobyen Wieliczka for å se de fantastiske saltgruvene.  Den vel 700 år 
gamle saltgruven er en av Polens største severdigheter og ligger kun en ½ times kjøring fra Krakow. Gruven 
besøkes faktisk årlig av nærmere 800 000 turister. Den samlede lengden på gruvegangene er 300 km, men 
turistrunden er ca. 2,5 km. Husk gode sko! Ned i gruvene kommer man via en tretrapp med hele 380 
trappetrinn. Opp fra gruven kan man heldigvis benytte heis. Under turen ser man kunstige sjøer og hvordan 
gruvearbeiderne har hugd ut kapeller (som fortsatt er i bruk), og statuer i saltblokkene.  
Besøket i gruven tar ca. 2 - 2 ½ time, og er ikke egnet for de som er dårlig til bens, eller har klaustrofobi. Vi får 
omvisning med skandinavisktalende guide. Vi spiser felles lunsj på en restaurant i Wieliczka, før vi returnerer til 
Krakow, og har resten av ettermiddagen til fri disposisjon. Om kvelden spiser vi felles middag på en restaurant 
i nærheten av hotellet. 
 
Mandag 5. september Krakow - Oslo - Ringebu 
Frokost på hotellet, før vi til avtalt tid blir hentet av buss for transport tilbake til flyplassen. Avgang med 
Norwegian DY 1041 kl. 12.10, ankomst Oslo Lufthavn kl. 14.15. Busstransport tilbake til Fåvang og Ringebu. 
 
 
Pris pr. person  Kr   8 995,- ved 40-49 betalende deltagere  
   Kr   9 770,- ved 30-39 betalende deltagere  
   Kr 11 330,- ved 20-29 betalende deltagere  
 
Prisen inkluderer Busstransport Ringebu – Gardermoen t/r 

Fly Oslo – Krakow t/r  
Flyskatter (ca. kr. 225,- pr. person pr. 1/12-15) 

   4 overnattinger på 4* hotell i Krakow 
   4 frokoster og 1 middag på hotellet 
   3 x 3-retters middager på lokale restauranter, derav en middag med folkloreshow 
   Busstransport flyplass – hotell – flyplass i Krakow 

Utflukt til Auschwitz inkl. buss og skandinavisktalende guide  
Inngang, omvisning og film i Auschwitz 
Utflukt til Saltgruvene inkl. buss og skandinavisktalende guide  
Inngang, omvisning og heis opp i Saltgruvene 
2 x lunsjer dag 2 og 4 
Reiseleder fra Peer Gynt Tours 

 
Tillegg enkeltrom Kr 1 995,- pr. person 
 
 
  
PÅMELDING TIL: Gudveig Hjelle  tlf. 480 66 299 
   Bjørg Avlestuen tlf. 975 43 113 
 
Påmeldingsfrist: 1. mai 2016 
 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at dersom det som planlagt innføres en seteavgift på flybilletter f.o.m. 01.04.16, vil 
denne komme som tillegg. (Kr 80,- pr. billett pr strekning). 
 
Prisen er basert på en valutakurs på € 1 = NOK 9,19. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av 
endringer i valutakurser, skatter, avgifter og transportpriser.  


