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Program för resa till Polen 2016 

Dag 1. 

Onsdag 29 juni 

Buss Karlstad – Norge och Gardemoen. Flyg Gardemoen - Warszawa 

Tid Aktivitet Anm 

09.45 Buss avgår från Karlstad central.  

10.00 Avresa från By 51  

10.20 Ankomst Kils järnvägsstation Lastning av lunch samt 

hämtning av deltagare. 

11.00 Ankomst Arvika Hållplats; Taserudsstaken  

 Gemensam lunch Medförd lunch kommer 

att utspisas vid Lier på 

norska sidan. Ansvarig för 

lunchen är Henrik Larsson. 

15.00 Ankomst Gardemoen  

17.20 Flyg Gardemoen - Warszawa  

19.10 Ankomst Warszawa flygplats, transfer till hotellet.  

~ 20.00 Incheckning hotell på Sofitel Warsaw Victoria.  

 Kvällen genom egen försorg.  
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Dag 2.  

Torsdag 30 juni  

Rundtur i Warszawa, besök upprorsmuseet. Gemensam middag på kvällen, information om 

Polen från försvarsattachén. 

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/frukost  

09.00 Rundtur i Warszawa med svensktalande guide. Rundturen tar cirka3 

timmar och avslutas vid 

Motståndsmuseet. 

11.00 -

12.00 

Besök vid Warszawa Uprising Museum. Inträdet ingår i resan 

E.m Lunch genom egen försorg och egen tid i 

Warszawa. 

 

18.00 Information av försvarsattachén Mats Andersson. På hotellet 

19.00 Gemensam middag på hotellet.  

 

The Warsaw Uprising Museum (named Warsaw Rising Museum, Polish: Muzeum Powstania 

Warszawskiego), located in the Wola district of Warsaw, is a museum dedicated to the 

Warsaw Uprising of 1944. The institution of the Museum was established in 1983, but no 

construction work took place for many years, and the museum finally opened on July 31, 

2004, marking the 60th anniversary of the Uprising. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polish_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Wola
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw
http://en.wikipedia.org/wiki/Museum
http://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising
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Dag 3. 

Fredag 1 juli 

Buss till Krakow (en resa på ungefär 300 km) besök på slagfältet vid Kliszów (ca 200 km söder 

Warszawa) under vägen.  Inkvartering hotell, kvällen egen tid. 

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/frukost/utcheckning Lunchpaket är beställt och 

skall tas med. 

08.00 Bussresa mot Krakow. Väg 7 mot Kielsce och Kije. Polsk buss 

Ca 11.00 Gemensam lunch.  Besök vid minnesstenen i Kliszów 

samt terrängen där slaget stod. 

Fältmässig utspisning i 

terrängen runt Kliszów. 

 ~ 15.00 Avresa mot Krakow  

~ 18.00 Ankomst Krakow Hotel Campanile Krakow 

 Middag och kvällen planeras genom egen försorg Förslag: Gamla stan 

 

Slaget vid Kliszów var ett slag den 9 juli1702 (9 juli enligt den svenska kalendern; 8 juli enligt 

den julianska och 19 juli enligt den gregorianska) under Stora Nordiska Kriget mellan den 

svenska armén under kung Karl XII och en polsk-sachsisk armé under kung August (II) den 

starke. Svenskarna, som var kraftigt underlägsna i antal, segrade stort, bland annat efter att 

ha besegrat de berömda och för sista gången insatta bevingade polska husarerna. 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ltslag
http://sv.wikipedia.org/wiki/9_juli
http://sv.wikipedia.org/wiki/9_juli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_kalendern
http://sv.wikipedia.org/wiki/8_juli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Julianska_kalendern
http://sv.wikipedia.org/wiki/19_juli
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gregorianska_kalendern
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sachsen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kung
http://sv.wikipedia.org/wiki/August_den_starke
http://sv.wikipedia.org/wiki/August_den_starke
http://sv.wikipedia.org/wiki/Husar
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Översiktsbild över slaget vid Kliszów. 
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Dag 4.  

Lördag 2 juli  

 Rundtur Krakow och besök i saltgruvan i Wieliczka. Egen tid på kvällen. 

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/frukost Frukosttider 07.00 – 11.00 

09.00 Rundtur i Krakow. Max 2 timmar med start vid 

hotellet mot Barbakan, Stadsporten, Kungsvägen 

och avslutning på slottet Wawel. 

Svensk tolk 

11.00  Besök på slottet Wawel och de kungliga salarna.  Inträdet ingår i resan. 

~12.00 Gemensam lunch 2-rätters lunch på restaurang 

vid fästningen. 

13.00 Avresa till saltgruvan Wieliczka som är ett av 

Unescos världsarv.  

Bussen parkerad i närheten 

av fästningen. 

 17.00 Åter vid hotellet, egen tid och middag genom egen 

försorg. 

 

Saltgruvan i Wieliczka ligger utanför Kraków i södra Polen, rakt under staden Wieliczka. 
Under Andra världskriget användes saltgruvan av den tyska ockupationsmakten till förvaring 
och produktion av krigsmateriel. 1978 blev Saltgruvan i Wieliczka ett av de första tolv 
världsarven på Unescos nyinstiftade världsarvslista. 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wieliczka
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andra_v%C3%A4rldskriget
http://sv.wikipedia.org/wiki/1978
http://sv.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsarv
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Dag 5. 

Söndag 3 juli 

Besök Auschwitz-Birkenau,  67 km från Krakow, kvällen egen tid.  

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/frukost Frukosttider 07.00 – 11.00 

08.00 Avresa mot Auschwitz-Birkenau Buss 

~10.00 Besök i fånglägret Auschwitz-Birkenau. Guidningen 

tar 3 timmar.  

Svensk och polsk tolk. 

Hörlurar med svenska tal. 

~14.00 Gemensam lunch.  2-rätters lunch på 

Ristorante del Papa i 

Oswiecim (Auschwitz). 

K Kvällen  Middag och egen tid i Krakow  

KZ Auschwitz var det största av Tysklands koncentrations- och förintelseläger. Lägret var 
verksamt från 1940 till januari 1945. Auschwitz är det tyska namnet på den polska staden 
Oświęcim som ligger cirka 60 kilometer väster om Kraków i sydöstra Polen. KZ är en 
förkortning av det tyska ordet Konzentrationslager. 

Auschwitz bestod av tre huvudläger: Auschwitz I, koncentrationsläger och lägrens 
administrativa centrum; Auschwitz II-Birkenau, koncentrations- och förintelseläger; 
Auschwitz III-Monowitz, arbetsläger med bland annat fabriken IG Farben. Omkring 1,3 
miljoner personer deporterades till Auschwitz, av dessa dog 1,1 miljoner i lägret. Nittio 
procent av dem var judar. De övriga var polacker, romer, sovjetiska krigsfångar och personer 
av annan nationalitet.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nazityskland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Koncentrationsl%C3%A4ger
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rintelsel%C3%A4ger
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Bwi%C4%99cim
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
http://sv.wikipedia.org/wiki/Polen
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsl%C3%A4ger
http://sv.wikipedia.org/wiki/IG_Farben
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Auschwitz II eller Birkenau idag 

Auschwitz-Birkenau 1945 
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Dag6. 

Måndag 4 juli 

Heldag i Krakow på egen hand. Avslutningsmiddag på kvällen. 

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/ frukost Frukosttider 07.00 – 11.00 

 Krakow på egen hand. Lunch genom egen försorg. Gamla stan, Wawelberget, 

Judiska kvarteren, mm 

19.00 Gemensam middag. 

Förrätt: Onion soup with cheese toast. 

Varmrätt: Traditional pork chop, fried potatoes, set 

of salads. 

Efterrätt: Apple-pie with ice-cream and whipped 

cream. 

Det ingår erforderliga drycker inom vissa gränser 

till middagen.  

Vi äter på restaurang 

Avangarda.  

 

Dag 7.  

Tisdag 5 juli 

Tid Aktivitet Anm 

 Morgonrutiner/egen tid/frukost/utcheckning Frukosttider 07.00 – 11.00 

F.m  Egen tid i Krakow  

12.00 Avresa mot flygplatsen i Krakow. 

Det finns mycket begränsade möjligheter (sept 

2015) att äta lunch på Balice flygplats i Krakow. 

Lunch före avresan genom 

egen försorg. 

 

15.00 Flyg till Gardemoen  

17.05 Ankomst Gardemoen och buss mot Karlstad  

~ 19.30 – 

20.00 

Middag genom egen försorg Stopp i Charlottenberg för 

middag. 

~ 22.00 -

23.00 

Ankomst till Karlstad  
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Auschwitz 

67 km från 

Krakow

km 

 
Auschwitz 

67 km 

Kliszow 100 km 

från Krakow 

Ca 300 km till 

Warszawa 


