AIACE – DANMARK
International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

5 DAGES REJSE TIL KRAKOW I EFTERÅRET 2018
Bestyrelsen kan igen – nu i samarbejde med Albatros Travel – tilbyde en fælles 5-dages tur (4
overnatninger), denne gang til Krakow.

TIDSPUNKT
Udrejse LØRDAG den 29. september og hjemrejse ONSDAG den 3. oktober. I alt 5 dage inklusive
rejsedagene.
Med fly fra/til KASTRUP LUFTHAVN via WIEN til KRAKOW med Austrian Airlines:
29.09
København/Wien
kl. 10.10-11.55
29.09
Wien/Krakow
kl. 13.05-14.05
03.10
Krakow/Wien
kl. 15.10-16.15
03.10
Wien/København
kl. 17.35-19.20
EVT. EKSTRA FLYFORBINDELSE BILLUND-KASTRUP T/R
Albatros Travel oplyser, at der p.t. er mulighed for at opnå flyforbindelse mellem Billund og Kastrup på
disse tidspunkter, dog med forbehold for ændring og/eller udsolgte pladser:
29.09
Billund/København
kl. 07.45-08.35
03.10
København/Billund
kl. 21.00-21.50
Forbindelsen Billund-Kastrup t/r er et tilbud, der kan tilkøbes efter ønske. Prisen herfor kommer altså oven i
den anførte pris for pakkerejsen. Bestilling skal ske via AIACE, Solvejg Bosche, jf. nedenfor under
”tilmelding”, og ikke hverken individuelt eller direkte til Albatros. Betaling sker i forbindelse med betaling
for selve rejsen, dvs. beløbet indgår dels i depositum dels i restbeløbet. Bestilling bør ske så hurtigt som
muligt for at sikre plads og pris.
Det skal bemærkes, at kun ved at bestille Billund-forbindelsen på den anførte måde via AIACE får man ”én
samlet forbindelsesbillet”. Hermed opnår man sikkerhed for ikke at ”miste” billetterne eller have ekstra
udgifter, hvis der skulle være et problem/forsinkelse enten med Billund-Kastrup eller Kastrup-Wien/Krakow
(tur/retur).
PRISEN for den ekstra flyforbindelse Billund /Kastrup er dagsprisen på bestillingstidspunktet. Albatros har
oplyst, at p.t. ligger prisen fra ca. kr. 948 kr. t/r pr. person. Ønsker man Billund-forbindelsen, vil den aktuelle
pris blive oplyst, inden endelig reservation foretages, så man kan beslutte sig på et oplyst grundlag.

PRIS

kr. 6.298,- pr. person i delt dobbeltværelse
PRISEN INKLUDERER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fly København-Krakow t/r (med mellemlanding i Wien)
Transport jf. program (til/fra lufthavn og på de angivne udflugter)
4 nætter i Krakow på 4-stjernet hotel Golden Tulip Krakow Kazimierz
Morgenmadsbuffet hver dag
3 x 3-retters frokost (dag 1, 2 og 3)
1 x 3-retters aftensmad (dag 4)
Udflugter jf. program (dag 1, 2, 3 og 5)
Dansktalende rejseleder i Krakow
Skatter og afgifter

OBS. Alle drikkevarer er EKSKLUSIV prisen og for egen regning.
Tillæg pr. person:
Eneværelse
EVT. forsikring

Bemærk, at det er væsentlig at have en
rejse- og/eller afbestillingsforsikring

kr. 1.498,Albatros tilbyder en kombiforsikring (rejse og afbestilling)
gennem Gouda Rejseforsikring. Prisen er 545 kr./639 kr.
afhængig af under/over 70 år. En ren rejseforsikring koster hhv.
348 kr./449 kr. Afbestillingsforsikring udgør 6 % af rejsens pris.
Læs yderligere i Albatros-programmet samt om betingelser og
dækning her:
https://www.gouda.dk/privat/rejseforsikring/afbestillingsfors
ikring.
De fleste har rejse- og/eller afbestillingsforsikring via indboforsikringen, og denne bør derfor tjekkes, inden man bestiller
rejse- og afbestillingsforsikring via Albatros Travel. Det skal
endvidere bemærkes, at da turen er en fælles tur, kan der ikke
betales direkte til rejsebureauet, og det er derfor ikke muligt at
anvende eventuel afbestillingsforsikring via kreditkort.

TUREN ARRANGERES SOM EN SEPARAT TUR FOR AIACE MEDLEMMERNE OG ER DERFOR BASERET PÅ
MINIMUM 20 OG MAXIMUM 41 DELTAGERE. Vi råder over 13 dobbeltværelser og 15 enkeltværelser.

Tilmelding sker efter ”først-til-mølle”-princippet!
HVIS der ikke melder sig det krævede minimum deltagerantal (20 personer), og rejsen derfor ikke kan
gennemføres, vil evt. indbetalt depositum til AIACE blive refunderet. Det gælder også, selv om man måske
allerede har reserveret Billund-forbindelsen.

TILMELDING
Tilmelding (inkl. Billund-forbindelse) skal sendes skriftligt (helst pr. mail) til Solvejg Bosche,
solvejg.bosche@yahoo.com med angivelse af følgende detaljer for hver person:

1. fulde navn (som anført i passet – til brug for flyselskabet)
2. fødselsdato og – år (til brug for flyselskabet)
3. værelsestype (enkelt eller dobbeltværelse – til brug for indkvartering).
For dobbeltværelse skal der endvidere oplyses følgende:
a. hvem man vil bo på værelse med
b. ønskes der dobbeltseng eller enkeltsenge
4. mail-adresse (til AIACEs brug for kommunikation om rejsen)
5. mobiltelefonnummer (til AIACEs brug for evt. kommunikation, især på stedet)
6. EVT. ønske om forbindelse Billund-Kastrup-Billund (se ovenfor herom)
7. EVT. ønske om forsikring via Albatros Travel (se ovenfor herom)
TILMELDINGEN ER KUN BINDENDE, hvis der SAMTIDIG indbetales depositum på kr. 3.000 pr.
person til foreningens konto i Danske Bank, reg.nr. 9570, konto nr. 3975746. Husk angivelse af
navn(e) + Krakow.

Frist for tilmelding OG betaling af depositum er senest fredag den 20. april 2018

Listen over deltagerne vil blive sendt til Albatros Travel (uden oplysninger om mail-adresse og
telefonnummer). Restbeløbet vil blive opkrævet i juni måned til betaling senest den 30. juni 2018.
Albatros Travel’s generelle betingelser, inkl. bestemmelser om rejseforsikring, fremgår af vedhæftede
dokument, hvor også det detaljerede dagsprogram for turen indgår. Det skal bemærkes, at dokumentet
indeholder nogle bestemmelser, som ikke er aktuelle for denne grupperejse!

HOTEL
Vi skal bo på Hotel Golden Tulip Krakow

Kazimierz.
https://www.goldentulip.com/en/hotels/goldentulip-krakow-kazimierz
Hotellet er nyt og har en fantastisk beliggenhed i det
jødiske kvarter og kun en kort gåtur fra den gamle by
og kongeslottet Wavel.
Hotellet har restaurant, bar, elevator og døgnåben
reception.
Alle værelser har badeværelse med hårtørrer, fri WIFI, individuelt kontrolleret aircondition, ”safety box”, tv,
minibar, kaffe/tefaciliteter. Dobbeltværelserne har dobbeltseng eller enkeltsenge – skal vælges, jf. ovenfor.

PAS
Albatros Travel har krav om, at pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst fra
destinationen, uanset at enkelte lande måtte kræve kortere gyldighed. Årsagen hertil er at undgå
situationer, hvor et lands gyldighedskrav måtte blive ændret fra bestilling af rejsen og frem til afrejse.

FYSISK FORMÅEN
Albatros oplyser, at selv om der ikke er specifikke krav til fysisk formåen, skal man være opmærksom på, at
en del af udflugterne er til fods rundt i Krakow, som har toppede brosten. Turen til saltminerne har en
vandring på godt 2 kilomester, som inkluderer mange trapper. Albatros oplyser, at der er elevator, som kan
benyttes mod egenbetaling, men at der kan være kødannelse hertil.

PROGRAM
Det detaljerede dagsprogram fremgår af vedhæftede dokument fra Albatros Travel. De enkelte tidspunkter
bliver oplyst af rejselederen på stedet.

Dag 1 – 29. september UDREJSE og BYRUNDTUR til fods
Kl. 10.10
Kl. 14.05

Flyafgang fra Kastrup (mødetid i lufthavnen er typisk 2 timer før afrejse)
Ankomst i Krakow
Efter ankomst kører vi til vores hotel og tjekker ind.
Byrundtur i den gamle bydel – inklusiv 3-retters frokost (inkluderet i prisen).
Bemærk, at der ikke er inkluderet måltider på flyet, så frokosten i Krakow vil blive så hurtig
som muligt, formentlig ca. kl. 15-15.30.
Se Albatros-programmet for detaljer.
Byrundturen inkluderer ikke et besøg inden for i Wavel-slottet. Ønsker man at besøge det,
kunne det være et oplagt mål for en udflugt på Dag 4.
Aften og middag er på egen hånd. Rejselederen giver gerne tips til gode spisesteder.

Dag 2 – 30. september UDFLUGT med bus til Saltminen i Wieliczka
Se Albatros-programmet for detaljer.
BEMÆRK: Vandringen gennem minens tunneller er på godt to kilometer og involverer
mange trapper. Besøget i saltminen varer ca. 2 timer. Det anbefales at have gode vandresko
på. Husk også en varm trøje eller jakke, da temperaturen i minen er 14-16 grader.
Inden turen tilbage til hotellet spiser vi en 3-retters frokost (inklusiv i prisen).
Aften og middag på egen hånd. Rejselederen giver gerne tips til gode spisesteder.

Dag 3 – 1. oktober

UDFLUGT med bus til Koncentrationslejren Auschwitz-Birkenau

Se Albatros-programmet for detaljer.
Turen varer omkring tre timer.
Inden turen tilbage til Krakow, spiser vi en 3-retters frokost (inklusiv i prisen).
Aften og middag på egen hånd. Rejselederen giver gene tips til gode spisesteder.

Dag 4 – 2. oktober

Tid på egen hånd
ELLER evt. ekstra fælles udflugt (IKKE inkl. i prisen)

Tid på egen hånd.
Rejselederen giver gerne gode tips til muligheder og interessante steder. OBS eventuelle
entreer el.lign. er for egen regning.
Et par eksempler fundet på internettet:
1) Wavel-slottet. Det skal bemærkes, at slottet ikke er særlig stort, og besøg kan derfor kun
ske i mindre grupper ad gangen.
2) Schindlers Fabrik
3) hop-on-hop-off bustur i byen
Evt. ekstra fælles udflugt
Da rejselederen også denne dag er til disposition, kan han/hun evt. arrangere en fælles
udflugt, hvis dette måtte ønskes. Alle evt. udgifter hertil betales direkte af deltagerne, dvs.
vil være i lokal valuta.
Fælles 3-retters middag om aftenen enten på lokal restaurant eller i hotellets restaurant
(inklusiv i prisen).

Dag 5 – 3. oktober

UDFLUGT, bytur til fods, og HJEMREJSE

Vi tjekker ud af hotellet. Bagage kan opbevares på hotellet indtil vi kører til lufthavnen.
Bytur til bl.a. det jødiske kvarter. Se Albatros-programmet for detaljer.
BEMÆRK: Frokost denne dag er ikke inkluderet, men vi ankommer i god tid til lufthavnen
inden afgangen, så der vil være tid til at frokost dér – for egen regning.

Kl. 15.10
Kl. 19.20

Transport til lufthavnen i privat bus.
Afgang med fly til København med mellemlanding i Wien
Ankomst i Kastrup Lufthavn, København

