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Flygtider 
 

15 maj 

Luleå - Arlanda 14:00-15:20 

Arlanda - Krakow 16:50-18:40 

 
 

19 maj 

Krakow - Arlanda 12:15-14:05 

Arlanda - Luleå 16:00 - 17:20 

 

Allmän info  
 

• Vid resan ingår 2 st incheckade bagage/pers (20 kg) samt ett 

handbagage (10 kg). 

• Alla tider anges i lokal tid, Polen ligger på samma tid som Sverige.  

• Polens valuta heter Polsk zloty (PLN) 1 PLN ger 2,6 SEK. 

• Vi bor på Hotel Legend (3,5-sjärnigt)  

 

Bokning kan göras via  

telefon, mail eller  

direkt på vår hemsida. 

 

~ Res med finess med oss på Axess ~ 
 
 

 
 

 

 
 
 

Upplev Krakow 
15-19 maj 

 

Denna medeltida stad har en härlig atmosfär och är en av Europas 
vackraste städer. Stadens historia med starka intryck, den goda maten 

och shoppingen gör Krakow till ett resmål som är värd att besöka om och 
om igen. 

 
 
 

               Prenumerera på vårt nyhetsbrev           Gilla oss på Facebook 

mailto:info@axessresebyra.se
http://www.axessresebyra.se/


  

Pris: 7 895 kr/pers Boka senast 17 december för 500 kr rabatt/pers 
 

Ingår i resan 

• Flyg Luleå-Krakow t.o.r. 

• Hotelltransfer 

• Boende 4 nätter i tvåbäddsrum inkl. frukost på Hotel Legend  

• Svensktalande reseledare 

• Stadsrundtur med svensktalande guide 
 
 

Valbara tillägg: 

• Utflykt till Auschwitz:  790 kr/pers 
inkl. lunch, svensktalande guide, transport och inträden 

• Enkelrumstillägg:     1 800 kr/pers 

 

Fredag 15 maj 
 

Avresa från Luleå kl. 14:00. Ankomst till Arlanda kl. 15:20. Vi behöver inte ta 

ut något bagage då de transporteras hela vägen till Krakow. I gemensam 

trupp går vi till Gate 30 D. Därifrån tar vi bussen till Terminal 5. Nästa flyg 

avgår kl. 16:50 och beräknas landa kl. 18:40 på Balice flygplats i Krakow.  
 

Väl framme i Krakow hämtar vi ut bagage och möter sedan upp vår 

svensktalande guide Eva som står och väntar på oss för att ta oss vidare till 

hotellet. Transfern till hotellet tar 30-45 minuter beroende på trafik. 

Vårt hotell, Hotel Legend har ett perfekt läge med promenadavstånd till de 

flesta av sevärdheterna i gamla stan och judiska kvarteren.  
 

Efter incheckning så 

möter Ewa upp oss kl. 

20:00 och tar med oss 

till en närliggande 

restaurang där vi får 

avnjuta en härlig 3-

rättersmiddag inkl. 1 

glas vin/öl, vatten och 

kaffe. 

Lördag 16 maj 

 

Vi börjar dagen med frukost i 

lugn och ro. Kl. 10:00 samlas 

vi i hotellets lobby. Eva tar sen 

med oss på en härlig 

stadsrundtur där vi får en 

inblick i Krakow historia.  

Vi kommer bland annat att få 

se det kungliga slottet Wawel, 

domkyrkan, gamla 

universitetskvarteret, huvudtorget, Mariakyrkan och resterna av Krakows 

försvarsmur. 

 

Rundturen avslutas ca 13:00 och resten av dagen är fri. 
 

Söndag 17 maj - Utflykt till Auschwitz:  790 kr/pers 

Efter frukost blir dom som valt detta tillägg hämtade av bussen som tar oss till 

Auschwitz Museum. Vi kommer att få en visning i Auschwitz I. Sen bjuds det 

på lunch innan vi far vidare till Auschwitz II Birkenau. 
 

Det här är platsen som beskrivs som en av världens mörkaste platser genom 

tiderna. Ett besök hit lämnar ingen oberörd och besökare återvänder hem 

med upplevelser och kunskaper som aldrig glöms bort.  

 
 

Efter lunchen går bussen tillbaka till hotellet i Krakow och kvällen är fri. 
 

Måndag 18 maj 

 

Denna dag har vi möjlighet att upptäcka och utforska Krakow på egen hand.  
 

Tisdag 19 maj 

 

Nu är det dags att tacka Krakow och Polen för denna gång!  

Vi checkar ut från hotellet och bussen till Balice flygplats går kl. 09:30. Se till 

att vara i god tid.  
 

Vi lyfter kl. 12:15 och beräknas landa på Arlanda kl. 14:05 på Terminal 5. 

Bagaget går direkt vidare till Luleå. Flyget till Luleå avgår från Terminal 4 kl. 

16:00 och landar i Luleå kl. 17:20.  


