
Kulturelle Krakow
5 dage

Ingen anden by i Polen kan prale af så mange velbevare-
de historiske bygninger, monumenter og kunstværker. 
Krakows 500-årige historie som kongelig hovedstad har 
efterladt en guldgrube af gotik og renæssancearkitektur 
– i særklasse smukt repræsenteret af Wavel-slottet, der 
troner højt over byen. I den gamle bydel lokker Europas 
største middelaldertorv med en markedshal fyldt med ku-
riositeter, og i de smalle gyder kan man på små beværtnin-
ger nyde den dampende rødbedesuppe barszcz. På denne 
rejse er historien er nærværende, og især 2. verdenskrigs 
tragedie kommer tankevækkende til live i Krakows gamle 
jødiske kvarter med tomme synagoger og mellem barak-
kerne i Auschwitz og Birkenau.

Glæd dig fordi
•  vores danske rejseleder bor i Krakow og gør rejsen til en unik 

oplevelse  
•  der er en omfattende byrundtur inkl. byens mest interessante 

seværdigheder
•  der er tankevækkende besøg i kz-lejrene Auschwitz og Birkenau
•  du har mulighed for udflugt til den UNESCO-fredede saltmine 

Wieliczka
•  hotellet ligger lige i hjertet af den gamle bydel

Prisen inkluderer flyrejse, turprogram som beskrevet på 
risskov.com, 4 overnatninger på hotel, 4 x morgenmad, 3 x aftens-
mad og dansk rejseleder.

M = morgenmad  A = aftensmad



Østergade 10, Randers
St. Kongensgade 62, København

tlf. 70 22 66 00 
www.risskov.com

Dag 1 - Ankomst til Krakow og velkomstmiddag (A)
Vi ankommer til Krakow, hvor vi kører ind til vores hotel, der ligger i 
hjertet af den gamle bydel. Vi spiser en velkomstmiddag på en af de 
hyggelige restauranter, der ligger i det historiske område.
 
Dag 2 - Byvandring i den gamle bydel og den jødiske bydel med besøg 
på museet Schindler’s Factory (M, A)
Vi starter dagen med en byvandring i den velbevarede gamle bydel, der 
undslap ødelæggelserne under 2. verdenskrig, og følger Den Kongelige 
Vej, Droga Królewska, der fører gennem den gamle bydel til Wawel-hø-
jen med kongeslottet. Dernæst går turen til den jødiske bydel, Kazi-
mierz, som er en særlig del af Krakow med en grum historie. Området 
har sin helt egen atmosfære og var i det 16. årh. det vigtigste kulturelle 
centrum for de polske jøder. Mange af bygningerne i kvarteret har sta-
dig jødiske inskriptioner og har overlevet 2. verdenskrigs traumatiske 
begivenheder. Kazimierz har fået en ”revival” og huser nu fashionable 
cafeer og restauranter.

Vi besøger Remuh, som er den eneste fungerende synagoge og sam-
tidig et valfartssted for jøder fra hele verden pga. dens grundlægger 
Moses Isserles, hvis skrifter har haft skelsættende betydning. Vi skal 
også gå en tur ned ad gaden Szeroka, der med sine købmandsgårde 
emmer af stemning fra dengang, de første jøder slog sig ned. Nogen 
kan måske genkende stedet, for det var her, filmen Schindler’s List blev 
optaget. Vi skal opleve Schindler’s Factory – et ultra moderne museum 
over Krakows historie. 
 
Dag 3 - Besøg i kz-lejrene Auschwitz og Birkenau (M, A)
I dag skal vi opleve den dystre historie, som unægtelig er en del af Polen 
og Krakow. Vi tager til Auschwitz – nazisternes berygtede arbejds- og 
udryddelseslejr fra 1940, der står som et monument over menneskelig 
grusomhed. Historien kommer til live, når man bevæger sig gennem por-
ten med ”Arbeit macht frei” i bøjet jern, forbi hundredvis af barakker og 
ser bunker af briller, sko og andre personlige ejendele fra de mange men-
nesker, der aldrig kom herfra. Det er en omfattende opgave at bevare de 
metervis af bøger, 110.000 sko, 3.800 kufferter, 12.000 gryder og pander, 
40 kg briller, 470 proteser og 2.000 kunstværker, der blev lavet af fanger.

Derudover rummer museet 155 bygninger, 300 ruiner f.eks. fra gaskam-
re, men også hegnspæle, veje og jernbanespor. Vi får en rundvisning og 

kører herefter forbi lejren Auschwitz II, Birkenau, der blev nazisternes 
mest effektive udryddelseslejr. Jernbanen, der blev ført direkte ind i Bir-
kenau for at effektivisere udryddelsesmaskineriet, står stadig til minde 
om dengang. Efter en tankevækkende dag kører vi fra stedet, som kun 
7.650 fanger forlod i live, da den russiske hær ankom i 1945. 
 
Dag 4 - På egen hånd eller mulighed for udflugt til Wieliczka-saltmi-
nerne (M)
Nyd dagen på egen hånd i Krakow eller tag på en spændende udflugt til 
de berømte saltminer i Wieliczka. Saltminerne er på UNESCOs verdens-
arvsliste og består af 300 km gangsystemer i ni niveauer og med mere 
end 2.000 kamre. Den underjordiske sø betager med sit farvespil, og alt, 
hvad vi ser i minen, er hugget ud i salt. I Kingakatedralen er alteret, reli-
efferne og lysekronerne af salt. Der er endda et underjordisk postkontor i 
salt. Turen er ikke inkluderet og skal bestilles sammen med rejsen.

Om aftenen er der mulighed for tilkøbe en hyggelig middag på et 
autentisk slot uden for Krakow i flotte omgivelser. Ved ankomst til 
slottet venter en imponerende udsigt over dels Krakow-dalen samt det 
bjergrige sydlige Polen – under gode forhold kan vi se de høje Tatra-bjer-
ge. Imens den lækre middag nydes i stearinlysenes skær fortæller 
rejslederen spændende historier og legender omkring stedet. Middagen 
på slottet er ikke inkluderet og skal bestilles sammen med rejsen.
 
Dag 5 - Hjemrejse fra Krakow (M)
Formiddagen kan nydes på egen hånd, inden der er afrejse fra Krakow.

Campanile Krakow Hotel

Wawel-slottet

Sukiennice

Den gamle bydel


