RESOR TILL POLEN MED GUIDNING I AUSCHWITZ
4DS2 Krakow, Auschwitz, Flottfärden, Egen dag.
(Flygdagarna tisdag till fredag).
Dag 1.
Avresa med flyg från Skavsta kl. 12:25 till Krakow, landar kl. 14:05.
I bussen finns det lunchboxar som vi har köpt i förväg åt er.
Bussen direkt till guidning i Krakow med: marknadsplatsen, Maria Kyrkan, de judiska kvarteren
Kazimierz inklusive besök i Synagogan och Wawel Slott från Slottsgården.
Efter guidningen ca 19:30 bussen till Hotellet. 20:00 Middag på Hotellet:
Snitsel Pommes, Sallad, Vatten och bröd samt dessert Panna Cotta med sås.
Dag 2. Frukostbuffé.
08:00 Avresa med bussen till Auschwitz.
10:00 Sex timmars guidning med lunch mellan guidningen i Auschwitz och Birkenau.
13:30 Art Deco, rullad kyckling panerad med smör i mitten, pommes och sallad och mineralvatten.
Guidningen fortsätter i Birkenau. Efter Birkenau ca 17:00 bussen till Centrum.
Bussen släpper er nära restaurang Chimera samma plats som ni äter middag.
17:30 Middag på restaurang CHIMERA. Stor tallrik med salladsbuffé, kött och bordsvatten.
Efter middagen egen tid. 21:00 Bussen från samma plats som den släppte er till Hotellet.
Dag 3. Frukostbuffé
08:00 Avresa med bussen och guiden till Dunajec i Pieniny för en flottfärd som tar
ca 2:15 timmar. Start 10:00. OBS det går ganska lugnt till. Mycket populärt bland grupperna!
Efter flottfärden lunch ca 12:30 på restaurang Crosna. Spaghetti bolognese, mineralvatten, kaka
och juice. Efter lunchen åker vi till Zakopane och promenerar i den mysiga byn. Lite egen tid att gå på
marknaden och se Zakopane. Efter allt detta tillbaka till Krakow för middag.
18:00 Middag i på restaurang Bohemia med FOLKLOREDANS.
Fläskfilé med jägare sås, potatis, sallad, glass, bordsvatten. 21.00 Bussen till hotellet.
21.00 Bussen till hotellet.
Dag 4. FRUKOSTBUFFÉ
Checka ut från hotellet 09:00.
Lägg väskan i bussen, kolla så ni inte glömt något i rummen.
Bussen till Gamla Stan för ett sista farväl.
15:30 Lunch på Restaurang Stodola 47.
Rullader med sås, potatis, sallad / glass och bordsvatten.
17:00 Avresa från restaurang Stodola till flygplatsen.
Flyget avgår kl. 21:15 Incheckning en timme innan. Glöm inget i Bussen!
Ankomst till flygplatsen i Sverige kl. 22:55.
NI ÅTERVÄNDER HEM MED NYA MINNEN SOM NI ALDRIG GLÖMMER!

Baltic Expressbuss AB. Box 6034. 200 11 MALMÖ. info@balticexpressbuss.se Tel: 010 495 84 48
Bank Giro: 5267 – 7770. Org nr: 556477 – 8800.
Vi har resegaranti!

RESOR TILL POLEN MED GUIDNING I AUSCHWITZ
Flygbolagen samt Baltic Express Buss regler för paketresor.
Flygbolagen har avbokningsskydd och olika reseförsäkringar. Gå in på det flygbolaget som
ni skall resa med och läs deras regler. Meddela oss om ni vill ha reseförsäkring innan vi bokar
flygbiljetten åt er. Flyget går inte att avboka om ni inte köpt något avbokningsskydd och är näst
intill omöjligt även då. Om ni köpt avbokningsskydd då är det flygbolaget som avgör vad ni får
tillbaka. Det är ni som måste kontakta flygbolaget och ange anledningen
Flygbolagen har avbokningsskydd och olika reseförsäkringar. Gå in på det flygbolaget som ni
skall resa med och läs deras regler. Meddela oss om ni vill ha reseförsäkring innan vi bokar
flygbiljetten åt er. Flyget går inte att avboka om ni inte köpt något avbokningsskydd och är näst
intill omöjligt även då. Om ni köpt avbokningsskydd då är det flygbolaget som avgör vad ni får
tillbaka. Det är ni som måste kontakta flygbolaget och ange anledningen till att ni avbokat.
Avbokning gällande de delar i Polen som Hotellet, utflykterna, busshyran,
restaurangerna. Hotellet senast 30 dagar innan avresan om det endast är några i gruppen,
avboka hela resan senast 90 dagar innan avresan. Skulle ni avboka senare än dessa dagar så
den summan som flygbolaget återbetalar drar vi från vad vi har lagt ut för er flygbiljett,
resterande fakturerar vi er. Skulle flyget bli inställt så att man får flytta på hela resan så ansvarar
inte Baltic Express Buss för återbetalning av den del på hotell, restauranger, utflykter och
annat som ingår i paketresan, dock så kommer Baltic Express Buss att återbetala allt som
Baltic Express Buss kan få tillbaka eller avstå ifrån att betala förutom bokningsavgiften,
300 kr/person. Bokningsavgiften är en kostnad endast vid avbokning, annars ingår den i
resans pris. Skulle hela resan bli avbokad av kunden så återbetalas allt utom bokningsavgiften
300 kr per person om avbokningen sker senast 90 dagar innan avresan, gäller ej flyget.
Beroende på hur många som ni är som reser tillsammans så kan man i bland avboka några
enskilda resenärer utan kostnad, ex om ni är 30 och två blir sjuka. Gäller inte flyget.
Alla ändringar efter bokad resa debiteras med 100 kr i administrationskostnad.
Det är alltid tiden på flygbiljetten som gäller oavsett vad som står i resplanen.
Detta på grund av att det fins så många flygbolag att välja mellan. BETALNING: När ni bestämt
er för att åka fakturerar vi er vad flyget kostar samt avbokningsavgiften som ingår i resans pris.
När vi fått betalningen använder vi era pengar till att betala flyget. Resterande i resplanen
fakturerar vi med betalningsdatum en månad innan ni reser.
www.auschwitz.se
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Med Vänlig Hälsning / With Best Regards
BALTIC EXPRESSBUSS AB
Tfn: 010 495 81 28.
Säkrats mellan 08.00-12.00
Måndag - Fredag
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INFO@AUSCHWITZ.SE
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