
Kiehtova Krakova  22-26.5.2019 

Krakova on Puolan entinen pääkaupunki ja maan vanhimpia kaupunkeja. Se on selvinnyt Toisesta 

maailmansodasta miltei koskemattomana ja viehättävän kaupungin keskiaikainen keskus kuuluu    

UNESCO:n maailmanperintölistalle. 

 

Matkan ohjelma  

Keskiviikko 22.5.2019 

Lähtö Taivassalosta Simolan bussilla n. klo 14 Turun lentoasemalle. Suora Wizz Airin lento Turusta 

Krakovaan, klo 16.30-17.35(+1 ), jossa oppaan tapaaminen, kuljetus hotellille ja majoittuminen Hotel 

Vienna House Easy Cracow3+++. 

Vapaa ilta. 

Torstai 23.5.2019 

Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen tapaamme oppaan ja lähdemme tutustumaan mielenkiintoiseen 

kaupunkiin. Kaupunkikierroksen aikana näemme kaupungin tärkeimmät nähtävyydet mm. kauniin vanhan 

kaupungin (kävellen). Kaupunkikierroksen jälkeen yhteinen lounas.  

Vapaa loppupäivä.    

Perjantai 24.5.2019 

Aamiainen hotellilla, jonka jälkeen kuljetus kuuluisaan suolakaivoskaupunkiin Wieliczkaan. Vierailemme 

UNESCON maailmanperintölistalla paikkansa ansainneessa suolakaivoksessa, jonka sadoista 

käytäväkilometreistä on yleisölle avoinna n. 2 km. HUOM! Retki ei sovi heikkojalkaisille, reitillä puuportaita 

ja epätasaisia käytäviä. Paluu Krakovaan. Illalla yhteinen illallinen paikallisessa ravintolassa elävän musiikin 

kera. 

Lauantai 25.5.2019 

Aamiainen hotellilla. Aamiaisen jälkeen lähdemme kohti Zakopanea (matka n. 106 km). Matkan varrella 

näemme puolalaisia maalaiskyliä ja maisemia. Zakopane sijaitsee eteläisessä Puolassa, aivan Slovakian rajan 

läheisyydessä. Tatra vuoriston juurella sijaitseva kaupunki perustettiin v. 1578 ja siellä on n. 26 000 

asukasta. Zakopane on tunnettu talviurheilukeskus, mm. mäkihypyn maailmancup pidetään siellä joka 

vuosi. Vuoren korkein huippu yltää 1954 m korkeuteen. Lounas Zakopanessa. Kuljetus takaisin Krakovaan. 

Vapaa iltaohjelma. 

Sunnuntai 26.5.2019 

Aamiainen hotellilla, hotellihuoneiden luovutus ja kuljetus Krakovan lentokentälle. 

 Suora lento Turkuun, klo 12.50-15.55. 

Lentokentältä Simolan bussilla takaisin Taivassaloon. 

 

 

 



MATKAN HINTA :  650 E/hlö/H2 

Hinta sisältää: Kuljetukset kotimaassa, lennot, suomenkielisen oppaan, majoituksen jaetussa kahden 

hengen huoneessa. Selkärepun kokoinen matkalaukku matkustamoon, ohjelmassa mainitut vierailukohteet 

ja ruokailut, kuljetukset kohdemaassa. 

LISÄMAKSUSTA: majoittuminen yhden hengen huoneessa + 149 e. 

Lentolaukku matkustamoon (10kg)  + 20 e /suunta/hlö 

Matkalaukku ruumaan (20kg)   + 45 e/suunta/hlö 

Palvelut, joita ei mainita ohjelmassa. 

 

ENNAKKOMAKSU: 250 e /hlö, loppumaksu 6 vkoa ennen matkan alkua. 

PERUUTUSEHDOT: 90-95 vrk ennen, 150 e, 65-45 vrk: 250 e, 44.30 vrk: 50 % matkan hinnasta. 

Alle 30 vrk: 100% peruutuskulut. 

Suositellaan matkavakuutuksen ottamista. Matkavakuutus kannattaa hoitaa kuntoon heti varauksen 

tehtyäsi omassa vakuutusyhtiössä. Matkalla mahdollisesti tapahtuvia sairastumisia tai tapaturmia korvaa 

vain matkustajan oma matkavakuutus. Vakuutukseen kannattaa sisällyttää peruutusturva, joka korvaa 

matkustajan sairauden tms. takia tekemän peruutuksen silloin kun matkanjärjestäjä ei enää suorita 

takaisinmaksua (kts. peruutusehdot). Muilta osin matkalla noudatetaan Suomen matkatoimistoalan liitto 

ry:n ja kuluttaja-asiamiehen kesken neuvottelemia yleisiä valmismatkaehtoja, jotka saa tarvittaessa 

matkanjärjestäjältä (Naantalin Matkakauppa). 

 

Sitovat ilmoittautumiset lentoyhtiöstä johtuen 15.1.2019 mennessä Inkeri Kauppila-Nummiselle , puh.  050 

55 66 523, jotta saamme paikat varattua. Tarkempia aikatauluja tulee myöhemmin ennen matkaa nettiin 

tai matkapäivien aikana. 

TERVETULOA MUKAAN! 

 

  


