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POLSKE BJERGE & KONGER 
POLENS GAMLE HOVEDSTADSOMRÅDE – HISTORIE & NATUR 

17.6. – 26.6.2018. 
 

 

 

PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.: 6.700,-KR 
 
I prisen er der inkl.: 

- 9 x overnatning på Camping i Zakopane, http://www.podkrokwia.pl 

- 7 busudflugter med lokalkendt dansktalende guide med alle entreer betalt 

- rundstykker/morgenbrød hver morgen 

- 7 frokoster under udflugterne + 1 x aftensmad i saltminen (drikkevarer er ikke inkl.) 

- en festmiddag med musik, egnens nationalretter og drikkevarer 

-  

- 

http://www.podkrokwia.pl/
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SØNDAG 17.6.2018 
Ankomst til pladsen og velkomst. Ninna, Palle og vores guide Stoffer er på pladsen og tager imod os. Når alle er 

ankommet afholdes der informationsmøde om forestående program og andre praktiske anliggender. Resten af ugen, når vi 

skal busudflugter er der afgang ca.kl.9. – men det får vi nærmere besked om under informationsmødet i dag. Der tages 

desuden forbehold for, at kan forekomme små justeringer – bl.a. på grund af vejret.  
 

MANDAG 18.6.2018 
Zakopane/Polske Alper – ”Stedet, som Gud brugte som forbillede, 

da han skabte Paradisset”, siges om denne maleriske bjergby ved 

foden af Polens højeste bjergkæde, Tatrabjergene, hvor toppene når 

op over 2500 moh. Blandt de flotte bjerglandskaber lever folket 

kaldet ”goralen” og de går til dagligt i flotte folkedragter. Vores 

guide tilrettelægger dagen på en måde, så vi når at opleve stedets alle 

særprægede forhold: arkitektur, natur og historie. Det er en bilfridag, 

hvor vi spadserer gennem byen, gågaden, besøger det lokale 

kræmmermarked og tager bjergbanen op til udsigtsstedet Gubalowka 

oppe i 1300 meters højde. 

 

TIRSDAG 19.6.2018 

Heldagsudflugt til Krakow. Turen går med bus til Polens 2-største by (900.000) og landets hovedstad gennem 600 år 

indtil slutningen af 1500-tallet. Vi tager på byvandring på Slottet, i Krakows Gamle By, Rådhuspladsen, hvor en af 

landets mest berømte kirker står. Krakows Mariakirke rummer et flot alter udført for 600 år siden af en tysk 

indvandrende skulptør Veit Stwosch. 
 

På Rådhuspladsen får vi frokost og derefter bliver der 

mulighed for ture på egen hånd, cafeliv, shopping i gågaden 

og i Klædehallen med mange, flotte souvenirbutikker. Sidst 

på eftermiddagen bliver vi transporteret tilbage til 

campingpladsen og resten af aftenen er til fri disposition. 
 

 

På hjemturen besøger vi nationalklenodiet Wieliczka Saltmine – et af Polens 

Unesco-steder, en 700-år gammel saltmine. I gamle minegange er der indrettede 

et spændende museum om minens drift, pyntet med lysekroner, helgenfigurer 

og en smuk kirkesal – alt hugget ud i saltblokkene. Turen foregår til fods dels 

med elevator. Man skal være gennemsnitligt gående for at kunne klare den 2 km 

lange tur. Her får vi aftensmad. Sen hjemkomst. 
 

ONSDAG 20.6.2018 
 

Tømmerflådesejlads – turen går til bjergkæden Pieniny, hvor en af 

Polens 23 nationalparker er placeret. Her snor floden Dunajec sig 

gennem bjergene og danner smukke bjerglandskaber. Den lokale 

befolkning benytter sig af specialbyggede tømmerflåder for at sejle på 

floden og der er indrettet en turistrute gennem de flotteste partier af 

Nationalparken, som går langs den polsk-slovakiske grænse. Frokost på 

turen bliver også en kulinarisk oplevelse! 
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TORSDAG 21.6.2018 

Auschwitz Birkenau – Polen rummer desværre andet end flotte 

landskaber og smuk kultur. Blot en times kørsel fra Krakow 

ligger der et sted, som til evig tid vil minde hele verden om 

menneskehedens mørke side. KZ-lejren Auschwitz-Birkenau var 

skueplads for udryddelse af over 1mio mennesker under 

nazisternes Holocaust. I dag er der indrettet museum og på turen 

ser vi udstillinger og hører historien, som er et belastende 

vidnesbyrd for en af verdens historiens største forbrydelser. 

 

FREDAG 22.6.2018 
 

Bjergfolket. Vi tager på rundtur bland bjerglandskaber. Vi 

besøger den såkaldte Pavekirke, en bjælkehusfabrik, hvor 

tømrerne samler flotte bjælkehuse. I landsbyen Chocholow ser vi 

et helt kvarter af gamle bjælkehuse, som hører til en af de største 

attraktioner i området. Vi opsøger et træskærerværksted indrettet i 

et af husene og til sidst men ikke mindst en hytte, hvor 

fårhyrderne producerer den berømte Zakopane rygeost. Om 

aftenen er der fest hos Stoffers bekendte, som optræder i 

folkedragter og serverer egnsspecialiteter. 

 

LØRDAG 23.6.2018 
Morskie Oko (”Havets Øje”) – en smuk bjergsø beliggende oppe i 1300 meters højde. For at nå til søen skal vi først 

på et par timers tur med hest og vogn gennem smukke bjerglandskaber. Ved søen kan man gå en tur og se Polens 

højeste bjergtop, Rysy 2.503 moh. Frokost på hjemturen på hyggelig landevejskro. 

 

 
 

 

SØNDAG 24.6.2018 
FRIDAG.
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MANDAG 25.6.2018 – Nowa Huta (Det Ny Stålværk) og Kazimierz (Det Jødiske Kvarter). 
 

To vidt forskellige bydele i Krakow, som relaterer til to meget 

vigtige faser i byens udvikling. Nowa Hutas oprindelse er 

forbundet med grundlæggelsen af Polens største metalværk, som 

på Stalins ordre blev placeret ved Krakow i begyndelsen af 

1950erne. På trods af mangel af ressource og transportmæssige 

forudsætninger blev Lenin Stålværket arbejdsplads for ca. 35.000 

mennesker, og mange af dem blev tvangsfjernet fra sovjetiske 

gulagern – ligesom Stoffers svigerfamilie er blevet udsat for. Det 

kan vores guide fortælle en meget personlig og tragisk historie om. I 

modsætning til Stalins intention om at skabe en systemlydig arbejderby 

forvandlede stedet sig til en skueplads for indædte kampe mod det 

kommunistiske regime. Ark kirken, bygget med folks bare hænder er et stærkt 

bevis på denne kamp. 
 

Det jødiske kvarter Kazimierz var stedet, hvor jøderne bosatte sig i 

middelalderens Krakow og har bl.a. bygget 7 synagoger og en kirkegård. Alt 

er blevet jævnet med jorden under 2.verdenskrig og befolkningen udslettet. 

Oscar Schindlers historie udspillede sig til netop i denne bydel og vi opsøger 

steder og hører historier relaterede til denne bizarre redningsaktion. Til 

frokost besøger vi et særligt sted og tager afsked med vores guide og 

buschauffør inden vi kører til campingpladsen. 

 
 

TIRSDAG 26.6.2018 

Hjemrejsedagen efter individuel plan og behov. Pladsen skal være ryddet senest kl.12:00. 

God tur hjem alle sammen – og på gensyn! 

 

 


