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PRELIMINÄRT PROGRAM 

POLEN 11-16 augusti 2019 
 
Dag 1,  
 
Vi landar ca 11.45 och bussen står och väntar på oss. Vi börjar med gemensam lunch. 
När vi ätit åker vi söderut mot staden ZYWIEC som är känd för sitt ölbryggeri med samma 
namn. Här har det tillverkats öl sedan 1856. 
Vi går en rundvandring först och sen får vi provsmaka detta goda polska öl. 
 
Vi fortsätter ännu en bit söderut och kommer till byn MILOWKA, här checkar vi in på vårt 
hotell, TYCJAN, ett privatägt mysig hotell mitt i byn. 
 
Vi äter gemensam middag och sedan är det dags att sova! 
 
Dag 2,  
 
Efter frukost åker vi mot WISLA och här ska vi besöka ett statligt skogsrevir. Vi får 
information om polskt skogsbruk och besöker olika skogsbestånd. Vi bjuds på fika i skogen. 
 
Efter det här intressanta besöket äter vi en sen lunch och därefter åker vi tillbaka till 
MILOWKA och vårt hotell. Nu kan man passa på att utforska byn på egen hand och 
senare samlas vi för en gemensam middag, 
 
Dag 3,  
Frukost och utcheckning 
Idag börjar vi med att besöka en husfabrik som heter TATRANHAUS och för att komma 
snabbare dit tar vi en genväg inom Slovakien. Här på TATRANHAUS bygger de vackra 
trähus i olika storlekar, men även träinredningar med mera. 
 
Vi fortsätter sen till trästaden CHOCHOLOW, här finns en hel del mycket gamla oerhört 
vackra trähus, vi ska också göra ett besök hos den berömde träsnidaren Jan Zieder. Hos 
honom kan man också handla. 
 
Lunchdags och sen åker vi tillbaka till KRAKOW och vårt hotell CLASSIC, vi checkar in och 
det blir gemensam middag på restaurang Pod Aniolami. 
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Dag 4,  
Frukost. Vi samlas för en gemensam guidad sightseeing till fots fram till lunch och därefter 
åker vi till AUSCHWITZ och BIKENAU för en guidad rundvandring. 
 
Tidig kväll är vi åter tillbaka i KRAKOW och det blir en lite senare gemensam middag på 
restaurang HAWELKA: 
 
Dag 5,  
Sovmorgon! Fri tid fram till 11.30 då bussen åker till WIELICZKA och den berömda 
saltgruvan. Besöket här tar ca 2 timmar och därefter blir det lunch i närheten. Åter i 
Krakow vid 17-tiden. 
 
Gemensam avslutningsmiddag på en genuin polsk restaurang. 
 
Dag 6,  
Frukost, utcheckning och transport till flygplatsen. 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMNA! 
Ingrid & Per 
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