
20/4  Från Sydsverige går färden söderut via Danmark. I kvällningen kommer vi 

till City Park Hotel i Frankfurt an der Oder. Middag. Ca 70 mil 
 

21/4  Vi passerar polska gränsen och kommer snart till världens största Jesussta-

ty, 33 m hög. Vi åker sedan söderut till Wroclaw och hotell Mercure. Under vår 

stadsvandring ser vi bl a det magnifika torget och den vackra universitetsaulan. 

Ca 33 mil 
 

22/4  Till Svarta madonnan i Czestochowa vallfärdar många pilgrimer. Det sägs att 

det var Svarta madonnan som räddade staden undan de svenska trupperna. Vi 

ska nu vidare till Krakow, Polens f d huvudstad. Vi bor bra på Novotel Centrum. 

Ca 35 mil 
 

   
Jesusstatyn Aulan i Wroclaw Czestochowa 

 

23/4  Vår lokala guide tar oss med på en vandring i det vackra, centrala Krakow. 

På eftermiddagen väntar saltgruvorna. Bara den underjordiska kyrkan där t o m 

kristallkronorna är av salt motiverar detta besök. På kvällen äter vi vår middag på 

en judisk restaurang i de judiska kvarteren Kazimierz. 

   

24/4  Resan går nu nästan rakt västerut mot Prag. Väl framme i Prag checkar vi in 

på Hotel Duo där vi också får vår middag. Ca 54 mil 
 

 
Kyrkan i Saltgruvan 

  
Astronomiska uret i Prag Pragborgen 

 

25/4  På förmiddagen ska vi, med lokal guide, utforska denna vackra stad. Vi 

börjar vid Pragborgen, där 30-åriga kriget startade, och vandrar neråt, över 

Karlsbron och in i gamla stan. Mycket historia och kultur får vi på vägen. Fri tid för 

lunch och sedan en skön båttur på Moldau. 

 

26/4  Nu återstår en guidad visning av de spännande judiska kvarteren. Vid 

lunchtid åker vi vidare norrut mot Dresden där vi bor sista natten på Quality 

Hotel West. Ca 15 mil 

 

27/4  Vår väg går via färja Rostock – Gedser. Snart återser vi våra hemtrakter. Ca 

75 mil 

 

Reseledare:  Carl Magnus Adrian 

 

Pris:  9 990:- Enkelrumstillägg: 2 590:- 

  

Allt detta ingår:  Bussresa, logi i dubbelrum på bra mellanklasshotell, 7 frukostar 

och 7 middagar, utflykter och entréer enligt program, båttur på Moldau, div 

lokala guider, reseledare, resemoms. 

 

Bokning:  Första bokningsdag är 19/09 2017. Vid denna tidpunkt kan  

resan bokas direkt på vår hemsida www.exodusresor.se/Resekalender 
Man är också välkommen att ringa eller mejla. 

 

OBS! Tänk på att avbeställningsskydd kan vara bra att ha. 

 



RESEVILLKOR 

Anmälningsavgiften är 1000:- och erläggs snarast efter bokningstillfället. 

Slutbetalningen skall göras senast fyra veckor före avresa. 

Avbeställningskostnad 

Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 

Mer än 30 dgr före avresa:  Anmälningsavgiften 

30 – 9 dgr före avresa:  50 % av resans pris 

8 dagar eller mindre före avresa:  Hela resans pris 

Avbeställningsskydd kan tecknas i samband med bokning och betalas 

tillsammans med anmälningsavgift. Det kostar 325:- och skyddar mot 

avbeställningskostnader vid annullering, med undantag för kostnaden för 

avbeställningsskyddet. Gäller vid egen och nära anhörigs sjukdom. 

Inställande av resa kan ske vid färre än 30 anmälda deltagare. 

Kostnadsförändringar 

Priset kan ändras p.g.a kostnadsökningar som beror på: 

-ändringar i transportkostnader 

-ändringar i skatter, tullar eller avgifter 

-ändringar i växelkurser 

Resegaranti 

EXODUS resor har hos Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti 

 

VÄLKOMMEN MED! 
 

 

 

Vasagatan 27, 573 31 Tranås 

Tel. 046-140590 

E-post:  info@exodusresor.se 

www.exodusresor.se 

 

Krakow och Prag 

en RPG resa 20 – 27/4 2018 

 
 

 

 
Välkommen med på en resa i östra Europa. Här finns världens största 

Jesusstaty, Polens forna huvudstad Krakow med bl a de kända judiska kvarteren 

Kazimierz, Svarta Madonnan i Czestochowa, Prag med sin kända Karlsbro och 

mycket mer. 

 
 

En resa för Riksförbundet Pensionärsgemenskaps medlemmar. 

Arrangör är: 

 

 

mailto:info@exodusresor.se
http://www.exodusresor.se/

