
 

 

KORIO 
Kortur til Krakow 
- Polens gamle kongehovedstad 
 
Krakow er en av de største og eldste byene i Polen og regnes som en av Europas 
vakreste. Byen er berømt for sine uvurderlige kunst- og kulturskatter og var landets 
hovedstad fra middelalderen og frem til 1609. Krakows` historiske sentrum er på 
UNESCO`s liste over verdens kulturarv og besøkes av over 7 millioner turister årlig. Vi 
hjelper gjerne koret med konserter, samt ordne evt. tillatelser til å synge på et 
offentlig sted. 
 
Opptredener på konsertstedene kan ikke bekreftes før en endelig bestilling av turen 
er gjort. Vi må også ta forbehold om ledig kapasitet på stedet. 
På enkelte steder er det restriksjoner på hvilken type musikk man får fremføre.  
 
 
Fredag 25. oktober Oslo - Krakow 
Oppmøte på Oslo Lufthavn Gardermoen til avtalt tid for flyreise videre til Krakow. 
Dere flyr med Norwegian DY1040 med avgang kl. 11.15 og ankomst Krakow kl. 
13.20. Ved ankomst flyplassen blir dere møtt av en skandinavisk talende guide, som 
blir med bussen inn til sentrum. Der blir det innsjekking på 3* Hotel Polonia.  
Hotellet er et av de eldste i Krakow, og ligger i sentrum av byen. Se mer om hotellet 
på www.hotel-polonia.com.pl/en/about-us-page-105126.   
Felles middag på en restaurant i nærheten av hotellet på kvelden.  
 
Lørdag 26. oktober Utflukt Saltgruvene i Wieliczka 
Frokost på hotellet. Busstransport ut til nabobyen Wieliczka for å se saltgruvene.  
Omvisning med engelsk talende guide her kl. 10.05. Den vel 700 år gamle saltgruven 
er en av Polens største severdigheter og ligger kun en ½ times kjøring fra Krakow. 
Gruven besøkes faktisk årlig av nærmere 800 000 turister. Den samlede lengden på 
gruvegangene er 300 km. Ned i gruvene kan man komme via en tretrapp med hele 
380 trappetrinn. Det er også mulig å benytte heis både ned og opp.  Under turen ser 
man kunstige sjøer og hvordan gruvearbeiderne har hugd ut kapeller (som fortsatt 
er i bruk), og statuer i saltblokkene. Etter omvisningen blir det retur til Krakow der 
dere har ettermiddagen til fri disposisjon. Om kvelden blir det konsert i en lokal 
kirke, for eksempel Saint Nicolas Church. Etter konserten blir det 3-retters middag 
på en restaurant i gangavstand fra hotellet.  
 
Søndag 27. oktober Bysightseeing i Krakow 
Frokost på hotellet. Vi blir i dag med skandinavisktalende guide på byvandring i 
Krakow, og får se de største severdighetene i byen, som for eksempel Wavel Slott og 
Mariakirken. Vi fortsetter deretter til den jødiske bydelen. Kazimierz var opprinnelig 
en selvstendig by som ble grunnlagt i 1335. I 1495 ble alle jødene i Krakow overført 
til Kazimierz og byen utviklet seg raskt til et livlig jødekvarter hvor jøder fra hele 
Europa samlet seg. Historien ble brått avsluttet under 2. Verdenskrig da alle jødene 
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ble tvunget til å leve i en getto nord for Kazimierz før de ble sendt til konsentrasjonsleir. I dag fremstår 
bydelen som ny og full av liv. Kulturarven er gjenopprettet, kirker og synagoger er restaurert og de mange 
museene gir stedet en fin atmosfære. Resten av ettermiddagen er til fri disposisjon. Det blir transport fra 
hotellet til konsertstedet og muligheter for litt øving før konserten. Kl. 20.00 er det konsert med et lokalt 
kor. Leie av elektrisk orgel er inkludert. 
 
Følgende er inkludert i forbindelse med konserten: 

 Annonsering med reklameplakater om konserten 

 Engelsktalende annonsør 

 Engelsk talende assistent under konserten 

 Innendørs konsertlokale for øving og konsert 

 Lydsystem 

 Transport for lokalt kor 

 Elektrisk orgel 
 
Etter konserten kl. 21.15 blir det transport til en restaurant i nærheten av hotellet for 3-retters middag. 
 
Mandag 28. oktober Krakow - Oslo 
Frokost på hotellet. Til avtalt tid busstransport fra hotellet og ut til flyplassen for flyreise hjem til Norge. 
Dere flyr med Norwegian DY1041 med avgang kl. 12.35 og ankomst Oslo Lufthavn Gardermoen kl. 14.40.  
 
 
 
Pris pr. person  Kr 8 090,- ved minimum 30 deltagere 
    
Prisen inkluderer Fly Oslo – Krakow t/r 
   Flyskatter (ca. kr 312,- pr. person pr. 12.03.2019) 
   Busstransport flyplass – hotell t/r 
   3 overnattinger i dobbeltrom på 3* hotell 
   3 frokoster på hotellet 
   3 x 3-retters middager på restauranter i byen 
   Utflukt til Saltgruvene inkl. transport, omvisning med engelsk talende guide  
   Halvdags byvandring med gamlebyen, Wavel Slott og Kazimierz 

Kirkekonsert i Krakow fredag inkl. lokalleie, markedsføring og transport t/r 
Innendørs konsert i Krakow lørdag kveld sammen med et lokalt kor inkl. det som 
er nevnt i programmet 

 
Tillegg enkeltrom Kr 975,- pr. person 
 
Friplass   Friplass til korets dirigent ved minimum 20 betalende deltagere 
 
 
Prisen er basert på en valutakurs på € 1 = NOK 9,7. Vi tar forbehold om prisendringer som følge av 
endringer i valutakurser, skatter, avgifter og transportpriser.  
 


