
19.9.2017

ILMAVOIMIEN VIESTIKILTA  (tiistai-lauantai)  17. – 21.4.2018 KRAKOVA 

Puolan entinen pääkaupunki Krakova on kiehtova sekoitus kulttuuria ja vanhaa historiaa, tunnelmaa, 
romantiikkaa ja kaunista arkkitehtuuria. Tunnelmaa luovat kauniit, vanhat aatelispalatsit, jyhkeänä 
kukkulallaan seisova Wawelin kuninkaallinen linna, tultasyöksevä lohikäärme, lukemattomat kirkot, 
vilkkaat kauppakadut ja viehättävät kellariravintolat. 

Matkan hinta:              890 €/hlö kahden hengen huoneessa hotelli Ibis Krakow Centrum***
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 195€/hlö  

 
Hintaan sisältyy:
* Finnairin reittilennot Helsinki-Krakova-Helsinki turistiluokassa sis. verot ja 23 kg matkatavaran 
* lentokenttäkuljetukset sekä muut matkaohjelman mukaiset kuljetukset
* majoitus jaetussa kahden hengen huoneessa 
* hotelliaamiaiset, 2 lounasta, 3 illallista ruokajuomineen
* Krakovan kaupunkikierros ja tutustuminen juutalaiskortteli Kazimierziin
* bussin käyttö vierailuilla Puolan Ilmailumuseossa ja lentotukikohdassa
* retki Wieliczkan suolakaivokseen
* suomenkielisen oppaan palvelut kuljetuksilla ja retkillä

Lisämaksusta: 
* Retki Auschwitziin ja ulkoilmamuseoon, sis. lounas 80 €/hlö (retki edellyttää minimi 10 matkustajaa)
* Muut ruokailut, retket jne., vakuutus ja peruutusturva
* Istuinpaikkavaraus lennoille 30 €/hlö 

Lennot:  Finnair
Helsinki - Krakova AY 1161 klo 08.40-09.40
Krakova - Helsinki AY 1162 klo 10.25-13.15

Matkaohjelma (alustava):

Tiistai 17.4. Helsinki-Krakova ja Krakovan kaupunkikierros, lounas ja illallinen 
Finnairin reittilento Helsingistä Krakovaan, jossa suomenkielinen opas vastassa lentokentällä. Lentokentältä 
lähdetään bussilla kaupunkiin, jossa kaupunkikierros. Krakovan vanha kaupunki on yksi Euroopan parhaiten 
säilyneitä historiallisia kaupunkialueita. Se on matkailijan kannalta myös käytännöllinen, sillä suurin osa 
kaduista on kokonaan rauhoitettuja liikenteeltä, joten rakennuksia ja nähtävyyksiä saa rauhassa ihailla 



kävellen. Vanhan kaupungin sydän on upea keskiaikainen tori. Wawelin kukkula on edelleen puolalaisille 
pyhä paikka ja renessanssityylinen Kuninkaanlinna yksi Krakovan tärkeimmistä nähtävyyksistä. Kierroksen 
aikana tutustutaan tähän mahtavaan linnaan ja sen alueella sijaitsevaan kruunajais- ja hautauskatedraaliin. 
Linnalta jatketaan vanhaan kaupunkiin, jossa tutustuminen mm. Jagiellon yliopistoon ja Marian kirkkoon, 
joka sijaitsee aivan Krakovan sydämessä. Yhteinen lounas vanhassa kaupungissa ruokajuomineen, jonka 
jälkeen tutustutaan Krakovan juutalaiskortteliin Kazimierziin. Kortteli on saanut nimensä kuningas 
Kazimierin mukaan. Vieraillaan synagogassa ja kuullaan juutalaisten historiasta ja kulttuurista. Käydään vielä 
Oscar Schindlerin tehtaalla, jossa tutustutaan tämän kuuluisan elokuvan (Schindlerin lista) taustoihin. 
Kierroksen jälkeen majoittuminen hotelliin, ja illalla yhteinen tervetuloillallinen hotellin ravintolassa 
ruokajuomineen.

Keskiviikko 18.4. Puolan Ilmailumuseo ja lentotukikohta, sis. illallinen  
Aamiainen hotellissa. Päivän ohjelmassa tutustuminen Puolan Ilmailumuseoon ja lentotukikohtaan. Bussi 
varattu ryhmän käyttöön. Illalla yhteinen illallinen hotellin ravintolassa ruokajuomineen.

Torstai 19.4. Wieliczkan suolakaivos sisältäen lounaan 
Aamiainen hotellissa. Wieliczkan vanha suolakaivos sijaitsee n. 10 km Krakovasta itään. Tämä Unescon 
maailmanperintölistalle päässyt nähtävyys on ainutlaatuinen kaivoskokonaisuus Euroopassa. Maan 
uumenissa risteilee n. 300 km kaivoskäytäviä, jotka syvimmillään ulottuvat 135 m syvyyteen Retken aikana 
yhteinen lounas. Retken jälkeen paluu hotellille ja ilta vapaata aikaa.

Perjantai 20.4. Vapaapäivä tai lisämaksullinen retki Auschwitziin ja ulkoilmamuseoon, 
illalla yhteinen illallinen sisältyy
Aamiainen hotellissa. Vapaata aikaa Krakovassa, tai lisämaksullinen retki Auscwitziin (80 €/hlö, retken aikana
lounas, edellyttää minimiosallistujamäärää 10 hlö).

Auschwitzin keskitysleiri sijaitsee n. 70 km Krakovasta, ja se oli suurimpia keskitys- ja tuhoamisleirejä 
toisessa maailmansodassa. Paikalla nykyään sijaitseva Auschwitzin leirimuseo on yksi Puolan 
merkittävimmistä matkailukohteista, ja samalla sekä puolalaisten että juutalaisten kärsimyshistorian 
muistomerkki. Auschwitz-Birkenaun leirimuseo dokumentoi, säilyttää ja esittelee Auscwitzin eri leirien 
historiaa. Museo on ollut vuodesta 1979 Unescon maailmanperintölistalla. Museo koostuu Auschwitz I:n 
rakennuksista, joita saksalaiset eivät ehtineet hävittää, sekä Auschwitz II:n eli Birkenaun leirin jäänteistä. 
Yhteinen lounas, jonka jälkeen paluu Krakovaan.

Illalla yhteinen läksiäisillallinen paikallisessa ravintolassa ruokajuomineen, ravintolaan mennään hotellilta 
kävellen.

Lauantai 21.4. Krakova-Helsinki
Aamiainen hotellissa. Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus ja bussikuljetus lentokentälle, josta Finnairin 
aamupäivälento Helsinkiin.

Hotelli Ibis Krakow Centrum***
Ul Syrokomli 2
30 105 Krakova
Puh. +48 12 299 33 00
www.accorhotels.com/gb/hotel-3710-ibis-krakow-centrum/index.shtml

Mukava keskitason hotelli Krakovan keskustassa, kävelymatkan päässä keskustan nähtävyyksille (Wawelin 
linna n. 800 m, Kazimierzin juutalaiskortteli n. 1,5 km). Hotellissa mm. ravintola, baari, matkatavarasäilytys, 
24 h vastaanotto, tallelokerot, hissi, ilmainen wifi. Yhteensä 175 huonetta, joissa kylpy tai suihku ja wc, 
satelliitti-tv, ilmastointi, hiustenkuivaaja, ilmainen wifi.

Ilmoittautuminen:  01.12.2017 mennessä     Harri Utti    harri.utti@saunalahti.fi   puh 0500 207803
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