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Puolan Krakova ja lähiseudun nähtävyydet 11. – 14.4.2019

Matkan ohjelma
Torstai 11.4.
Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Krakovan
lentokentällä. Kentältä on bussikuljetus keskustaan,
jossa tehdään kaupunkikierros osittain bussilla ja osittain kävellen. Vanhaankaupunkiin tutustutaan kävellen. Kierroksen aikana nähdään ulkoapäin mm. Jagellonian yliopisto, Kuninkaan tie, keskiaikainen tori Verkahalleineen sekä mahtava Marian kirkko.

Matkanjohtajina
Juhani ja Vera Mattelmäki
Huittinen
puhelin: 050 383 8687
sähköposti: juusomattel@hotmail.com

Opas Kata Kivinen
Reittilennot, Finnair
11.4.2019 AY1164 Helsinki 08.40 – Krakova 09.40
14.4.2019 AY1162 Krakova 10.25 – Helsinki 13.15

Puolen päivän jälkeen syödään yhteinen lounas, jonka
jälkeen tutustutaan Kazimierzin juutalaiskortteleihin ja
vieraillaan Schindlerin tehdasmuseossa. Myöhään
iltapäivällä majoitutaan hotelliin, joka sijaitsee keskeisellä paikalla lähellä vanhaa kaupunkia.
Perjantai 12.4.
Aamiainen hotellissa. Aamupäivällä lähdetään oppaan
johdolla retkelle Wieliczkan suolakaivosmuseoon.
Kaivoskierros kestää 1,5-2 tuntia ja sen aikana nähdään upea Kingan kappeli suolasta veistettyine alttaritauluineen, vanhoja kaivostyökaluja, järviä, saleja ja
veistoksia sekä toimiva sanatorio.

Majoitus
Hotelli Alexander 1
http://www.alexhotel.pl/english/alexander.html
Osoite: Ulica Garbarska 18, 31–131 Kraków
Puhelin: +48 12 422 9660
Pienehkö keskitason hotelli sijaitsee Krakovan vanhankaupungin välittömässä läheisyydessä rauhallisen
kadun varrella. 54 huonetta, ravintola ja hissi. Siisteissä huoneissa on WC, suihku, ilmastointi, TV, puhelin,
vedenkeitin, hiustenkuivaaja, kokolattiamatto ja langaton internetyhteys. Aamiaishuoneeseen portaita, ei
hissiä. Huoneisiin voi kantautua ääniä kadulta ja käytävältä.

Yhteinen lounas noin klo 12.30.
Lounaan jälkeen matka jatkuu Oswiecimiin, jossa osallistutaan opastetuille kierroksille Auschwitzin ja Birkenaun keskitysleirimuseoilla. Keskitysleirimuseot
ovat pysäyttävä kokemus, joka ei hetkessä unohdu.
Paluu takaisin Krakovaan illansuussa, noin klo 18–19.

Lauantai 13.4.

Matkan hinta 795 € / henkilö

Aamiainen hotellissa. Tänään on koko päivä aikaa
tutustua Krakovaan omatoimisesti ja sulatella edellisen päivän runsasta antia. Kivenheiton päässä hotellista sijaitseva vanhakaupunki on kokonaisuudessaan
nähtävyys. Sen viehättävä keskusaukio on Euroopan
suurin keskiaikainen tori, kooltaan 200 x 200 metriä.
Torin ympärillä on lukuisia upeita rakennuksia. Vanhaakaupunkia ympäröi neljä kilometriä pitkä puisto,
joka on täynnä patsaita, suihkulähteitä, kukkaistutuksia ja hyvin hoidettuja nurmialueita. Mukavan kävelymatkan päässä vanhastakaupungista on Wawelin
linnakukkula, jossa on mm. Krakovan tuomiokirkko ja
hieno näköala Veiksel-joelle. Ostoksia voi tehdä vanhankaupungin kojuissa ja putiikeissa tai esimerkiksi
suuressa Galeria Krakowska – ostoskeskuksessa noin
kilometrin päässä hotellista.

Hinta sisältää:
– Finnairin suorat lennot Helsinki-Krakova-Helsinki
– lentokenttäkuljetukset
– kolmen yön majoitus kahden hengen huoneissa
Alexander 1 – tai vastaavassa keskustahotellissa
– suomenkielisen oppaan palvelut ohjelman mukaisesti
– buffetaamiaiset hotellissa sekä 3 x lounas ohjelman
mukaisesti (ruokajuomat eivät sisälly lounaaseen)
– opastettu kaupunkikierros ja Schindlerin tehdasmuseokäynti
– opastetut retket Wieliczkan suolakaivokseen ja
Auschwitz-Birkenaun keskitysleirimuseoihin

Yhteinen lounas.
Illalla on mahdollisuus lähteä lisämaksulliselle illalliselle Klezmer Hois – ravintolaan, jossa tarjoillaan kolmen
ruokalajin illallinen ja kuullaan elävää klezmermusiikkia. Klezmer-musiikki oli Itä-Euroopan juutalaisten kansanmusiikkia, jota soitettiin häissä ja muissa
perhejuhlissa.
Sunnuntai 14.4.
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen klo 08.00 lähtee bussikuljetus suomenkielisen oppaan johdolla lentokentälle. Paluulento Suomeen lähtee klo 10.25.

Lisämaksusta:
– yhden hengen huone + 130 € (yhden hengen huoneita on saatavissa rajoitettu määrä)
– illallinen Klezmer Hois – ravintolassa 44 € / henkilö
(ei sisällä kuljetuksia ravintolaan); sitova ilmoittautuminen illalliselle matkavarauksen yhteydessä. Jos illalliselle on vähintään 21 osallistujaa, järjestetään yhteinen bussikuljetus, hinta 8 € / meno-paluu.

Huomioitavaa
Matka edellyttää osallistujilta normaalia liikuntakykyä.
Wieliczkan suolakaivoksessa laskeudutaan 800 puista
porrasta alas ja kävellään parin kilometrin reitti epätasaisilla käytävillä ja portailla alimmillaan 135 metriä
maan pinnan alapuolella. Ylös kaivoksesta noustaan
hissillä. Myös keskitysleirimuseoissa sekä Krakovan
vanhassakaupungissa on epätasaisia kulkureittejä.
Keskitysleirimuseoissa vierailua ei suositella alle 14vuotiaille. Hotellin aamiaishuoneeseen ei pääse hissillä, vaan ainoastaan portaita pitkin.

Matkalle ilmoittautumiset matkanjohtajalle viimeistään 13.1.2019
(paikkoja rajoitetusti)

