
Telepensjonistenes forening 

 Fornebu 

Turkomiteen: Bjørn Harry Hansen, mob. 906 77 320, e.mail: b-harryh@online.no 
                          Eivind Hermansen, mob. 900 97 625, e.mail: eivind.hermansen@online.no 
                         Torlaug Olsen,  tel. 64 86 85 23, mob. 952  04 088, e.mail: torlaug@yahoo.no 
                           

MELDING FRA TURKOMITEEN 2016     20. november 2016 

Turkomiteen arrangerer turer for telepensjonistene. Fornebuforeningens medlemmer inkludert ledsager har prioritet, men også 

deltakere fra andre lokalforeninger med eventuell ledsager kan delta. Turene tilbys i samarbeid med og etter 

forespørsel/tilbud/avtale med anerkjente turoperatører og gjennomføres i henhold til operatørens vilkår og ansvarsbegrensninger. 

Turdeltakerne bør ha tilfredsstillende reiseforsikring. 

Rutine for påmelding til turene: Påmelding skjer til den av Turkomiteens medlemmer som står oppført som  turansvarlig i 

kunngjøringen om hver enkelt tur. 

Rutine for innbetaling av turene: Det sendes ikke ut innbetalingsgiro til deltakerne. Deltakerne skal derfor betale innen oppgitt 

frist til Turkomiteens kontonummer: 1450 12 80489, Telepensjonistenes forening Fornebu v/kasserer Frank Wessel, postboks 214 

Sentrum, 0103 Oslo. Hvis størrelsen på deltakeravgiften er avhengig av antall deltakere, vil den enkelte bli kontaktet og få oppgitt 

endelig pris i god tid før betalingsfristen.  Blir turer avlyst, blir beskjed gitt i god tid før betalingsfristen. 

Tur 1 - 2017:  Vårtur til kulturhovedstaden Krakow 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:   Tirsdag 9. mai - fredag 12. mai 2017 

Avreise:   Fra Gardermoen kl. 09.40  - ankomst Krakow kl. 11.45  

     Fra Krakow kl. 22.05 - ankomst Gardermoen kl. 00.10 

Turoperatør:   Fram Arrangement 

Påmelding til:  Torlaug Olsen, email torlaug@yahoo.no,  mobil 952 04 088 

Påmeldingsfrist:  10. januar 2017 

Pris:   kr 8.100,-  ved 25-29 deltakere  

   kr 7.600,- ved 30-35 deltakere 

   kr 7.250,- ved 36-40 deltakere 

Tillegg enkeltrom: kr 800,- 

Tillegg Auschwitz: kr 250,- for de som ønsker å delta. Deltakelse meldes ved påmelding  

Betalingsfrister:  Depositum kr. 1500,- innbetales til turkomiteens konto innen 20.01.2017.  Restbetaling innen 

   30.01.2017    

 

I år 1000 ble det grunnlagt et romersk-katolsk bispesete og det kongelige slott ble bygd på Wawel høyden. 

Går man ned gjennom gamlebyen og opp på Wawel slottet i dag, kan man se dette fantastiske slottet som 

står som et monument på gammel storhetstid. Herfra har man også flott utsikt over Wisla elven og store 

deler av Krakow. Krakow var også hovedstaden i Polen fra det 11. til 17. århundre og i 1364 ble det første 

polske universitetet grunnlagt her. I en periode var også Krakow Polens hovedstad før den ble flyttet til 

Warszava på 1600 tallet. 
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I dag er Krakow Polens nest største by med ca 750 000 mennesker. Byen er kjent som Polens 

kulturhovedstad, men kanskje først og fremst fordi den står på UNESCOs liste over verneverdige byer. 

Allerede i 1978 ble Krakow med på listen over verdens kulturarv. Dette medfører årlige tilskudd som 

brukes til å vedlikeholde, pusse opp og holde byen vakker for oss som besøker den. 

  

Dag 1 – tirsdag – Ankomst og bli kjent med Krakow 

En reiseleder fra FRAM Arrangement (Patrycja) er på flyplassen fra kl. 07:30 og hjelper til med innsjekk. Avreise fra 

Oslo kl. 09:40 - Ankomst Krakow kl. 11:45. 

 Vi blir hentet på flyplassen av vår private buss og kjører til sentrum hvor vi nyter en deilig lunsj i gamlebyen. Siden 

vårt hotell også ligger midt i gamlebyen kan vi allerede sjekke inn før vi fortsetter med sightseeing i gamlebyen. 

Rundt kl. 18:30 blir vi hentet på hotellet. 1 time sightseeingtur avsluttes ved restauranten hvor vi spiser middag.  

  

Vi spiser på restaurant Wierzynek, Polens mest berømte restaurant med tradisjoner som går helt tilbake til 1364. 

Kort spasertur tilbake til hotellet.  

Dag 2 – onsdag – Saltgruvene utenfor Krakow og båttur med lunsj 

Vi starter dagen med en utflukt til Wieliczka saltgruvene som ligger en halvtimes tid utenfor byen. Tidligere ble det 

utvunnet salt, men gruvene er i dag en stor turist attraksjon.  

Saltgruvene var faktisk en av de 12 første objekter på UNESCOs verdensarvliste og det er fantastisk å se alt som 

finnes under bakken her. Den beskrives ofte som en av verdens uskrevne underverk.  

Riktignok er det 360 trappetrinn ned, men når man tenker på at alt er laget av salt, er det ikke annet enn 

overveldende imponerende - og heldigvis er det heis både ned og opp igjen. 
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Etter besøket reiser vi tilbake til Krakow og fortsetter med en 2-timers båttur på elven Vistula i Krakow. Det serveres 

lunsj (buffet) på båten.  

Vi kommer tilbake til Krakow på ettermiddagen og vi får litt tid på egen hånd før vi møtes igjen til en hyggelig middag 

på en restaurant i nærheten av hotellet. Kanskje vi til og med blir underholdt av folklore musikk under denne 

middagen 

Dag 3 – torsdag – Besøk i den jødiske bydelen (Kazimierz) og evt. 

Auschwitz 

Formiddagen er viet til det jødiske kvarteret i Krakow. Vi kjører dit med el-biler Det er 

plass til ca. 8 personer i en slik bil, guidingen foregår på norsk fra opptak.  

Kazimierz er en historisk bydel i Krakow, som er kjent for det store jødiske samfunnet 

som eksisterte her fra 1300-tallet og frem til andre verdenskrigs Holocaust.  

Byens gamle jødiske distrikt i bydelen Kazimierz var hjem for rundt 60 000 jøder før 2. 

verdenskrig. 90 % av dem ble utryddet under krigen, og i dag bor det bare et par hundre 

jøder her. Bydelen har blitt en turistattraksjon etter at deler av Spielbergs film ”Schindlers liste” ble innspilt her.  

På denne turen besøker vi den Gamle Synagogen, den gamle jødiske kirkegården også Schindlers fabrikken. Turen 

avsluttes med liten lunsj på den lokale uterestauranten der spiser vi mest berømte Zapiekanka i hele området!  

 

 

Tillegg for de som ønsker det: Utflukt til Auschwitz og Birkenau (tillegg i pris) 

Ca. en time utenfor Krakow, finner man de beryktede konsentrasjonsleirene kjent fra den andre verdenskrig. Her får 

man omvisning av en lokal guide og kan få oppleve og høre om de forferdelige tingene som skjedde under Nazi 

Tysklands okkupasjon av Polen under den andre verdenskrig. Omvisningen tar ca. 1,5-2 timer.  

Dette er en gripende opplevelse – som gjør stor inntrykk.   
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I kveld spiser vi på den tradisjonsrike jødiske restauranten «Ariel» i Kaziemerz. Vi får servert god jødisk mat og blir 

underholdt av en konsert av Klezmer musikk.  

Det er ca. 1 km å gå til restauranten og vi foreslår at vi kjører med trikk.   

Dag 4 –  Zakopane med Tatrafjellene og hjemreise  

Vi reiser til Tatrafjellene sør fra Krakow (reisevei ca. 2 timer). Vi besøker byen Zakopane – hovedstaden i Tatra 

fjellene. Tur med bane til Gubalowka (1100 moh) med flott utsikt. Vi koser oss selvsagt med en deilig lunsj også 

denne dagen.  

Fra Zakopane reiser vi direkte til flyplassen i Krakow for å reise hjem igjen til Norge.  

 

Inkludert i prisen: 

- Flyreise tur-retur fra Oslo til Krakow med Norwegian inkl. bagasje 
- Overnatting 3 netter på 3* hotell inkl. frokostbuffé: hotel Jan Krakow, http://jan-krakow.pl/en_GB/ 
- FRAM reiseleder/guide med på hele turen 
- 3 lunsjer som beskrevet i programmet inkl. vann  
- 1 typisk jødisk lunsj («sandwich») i Kazimierz 
- 3 middager som beskrevet i programmet (3-retters meny inkl. vann) 
- Utflukt til saltgruvene, 2 timers privat båttur 
- ½ dags utflukt med el-biler 
- Heldagsutflukt til Zakopane  
- Engelsk talende guider for Auschwitz og saltgruvene (obligatorisk).  
- Transfer fra flyplassen til hotellet med egen buss og guide 

 

- Ikke inkludert: 
- Annen drikke til lunsjer og middager 
- Drikkepenger til lokal guide / sjåfør / hotell 
- Reiseforsikring  

- Utflukt Auschwitz: NOK 250,- pr. person  
 

 


