Möt historien i Krakow
Kraków är en av Europas absolut vackraste städer, där
varje sten har en historia att berätta. Tidigare var det Polens huvudstad, och gamla stan finns med på FN:s lista
över världsarv. Krakow är idag en sjudande studentstad,
full av aktiviteter, restauranger, barer och affärer. På nära
håll finns de fantastiska saltgruvorna i Wieliczka där man
även kan konferera samt andra intressanta utflyktsmål
såsom det gamla koncentrationslägret Auschwitz/
Birkenau

Hotel Eden*** ligger i hjärtat av den gamla judiska
stadsdelen Kaziemierz. Hotellet inryms i en varsamt renoverad byggnad från 1400-talet och kombinationen med
den gamla byggnaden och det nya och effektiva skapar en
en helt unik miljö.

Vi har valt 2 hotell i Krakows centrum, ett stenkast från
den gamla judiska stadsdelen Kaziemierz, som idag är
hipp med massor av butiker, barer, gallerier och caféer
samt det enorma torget Glowny som väl räknas som stadens medelpunkt.

Väl mött i Krakow !
Vårt Konferenspaket i Krakow
· 2 nätter i dubbelrum med frukost
· 2 middagar inklusive vin/öl, vatten och kaffe
· 1 Lunch inklusive vin/öl, vatten och kaffe
· 1 dags konferens inkl 2 kaffepauser
· Transport från och till flygplatsen
Pris per person för paketet ovan:
Hotel Unicus****
Hotel Eden***
Hotel Monopol***

3.700 Kr
2.700 Kr
2.600 Kr

Alla priser inkluderar lokala skatter och avgifter
Flyg ingår ej i priserna

Aktiviteter—pris på begäran
· Guidad tur i gamla Krakow
· Utflykt till Auschwitz/Birkenau
· Utflykt till saltgruvorna Wieliczka
· Båttur på Wisla med middag/lunch
Hotel Monopol**** ligger i Krakows absoluta centrum,
ett stenkast från slottet Wavel och den gamla judiska
stadsdelen. Planty—den vackra parken som omger gamla
staden i Krakow ligger utanför hotellfönstren och hotellet
erbjuder förutom sina vackra omgivningar, även perfekt
service, god mat och trevliga rum.

Saltgruvorna Wielieczka

Flyg
Både Ryanair och Wizz air flyger till Krakow
Sthlm/Skavsta

Krakow avgångsdagar

Wizzair

16.50

18.30

tisd, tors, lörd

Ryanair

11.00

12.55

onsd,lörd

Krakow

Sthlm/Skavsta avgångsdagar

Wizzair

14.40

16.25

tisd, tors, lörd

Ryanair

10.15

12.10

onsd, lörd
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