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Det återuppbyggda torget i Warszawas Gamla Stad. Sjöjungfrun är stadens symbol. 

 

Warszawa och Kraków 
 
En historisk resa till Polen och dess två huvudstäder: det kungliga Kraków och det 

moderna Warszawa. Ciceron på resan är den polskfödde föreläsaren och skribenten 

Arthur Sehn. 
  
Följ med på en historisk resa till Polen – Warszawa och Kraków – där vi besöker platser märkta 

av landets äldre magnifika och nyare dramatiska historia.  
Under vår resa bor vi på bra, centrala hotell och äter tillsammans på spännande restauranger och 

njuter av det bästa ur det polska och habsburgska köket med bl.a. specialiteter som zrazy (oxrullader 

med saltgurka och bovetegryn), gulasch med klimp eller wienerschnitzel. Vi får även flera tillfällen att 

umgås och på egen han utforska det rika utbudet av restauranger och det lokala, centraleuropeiska 

köket med influenser från både från Öst- och Sydeuropa.  
Konst och musik  
Under vår vistelse i Polen kommer vi ha möjlighet att ta del av de båda städernas aktuella 

konstutställningar och musikkonserter. Vi återkommer längre fram med detaljer om aktuella program. 

I Warszawa ser vi hur staden har återuppbyggts efter att under kriget ha raserats till marken av 

nazityska ockupanter. Numera samsas återskapade äldre delar av staden och kommunisttidens 

arkitektur med moderna skyskrapor i glas och betong. Allt är uppfört på platser där dramatiska  
händelser under Andra världskriget, ockupationen och Warszawaupproret utspelades. Vi försöker hitta 
spåren av Warszawas judiska befolkning – världens största 1939 – och dess grymma öde under 

nazistiskt styre. Bland annat besöker vi Ghettomonumentet och Miłagatan 18, idag mitt i den sen-

modernistiska stadsdelen Muranów. Sedan besöker vi Muséet för de polska judarnas historia, 

POLIN, med en permanent utställning som skildrar tusen år av judiskt liv i Polen. Det redan 

berömda och prisade muséet inryms i en arkitektoniskt djärv byggnad, ritad av den finske 

arkitekten Rainer Mahlamäki. I november 2014 belönades han med historiens första Finlandiapris 

i arkitektur.  
Under våra två intensiva dagar i huvudstaden försöker vi komma underfund med hur staden och 

dess invånare har lyckats förena det förflutna med dagens pulserande storstadsliv. 
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Vasakoret och katedralen i på slottskullen Wawel i Kraków 
 

Kraków  
Från Warszawa åker vi tåg till Polens gamla, kungliga huvudstad Kraków. Vår ciceron låter oss möta kungarnas, 
konstnärernas och poeternas stad, där Nobelpristagaren Czesław Miłosz valde att bosätta sig efter hemkomsten från sin 
exil. En annan Nobelpristagare, Wisława Szymborska bodde här större delen av sitt liv. 
 
I Kraków börjar allt på Rynek Główny – Stortorget, stadens eviga mötesplats. Här kan ni bl.a. mäta tiden som 
Krakówborna alltid gjort – efter kyrkklockorna eller trumpetsignalen från Mariakyrkan varje timme, varje dag, år efter år. 
Det har man gjort ända från 1100-talet då staden belägrades av mongoler och det blåstes en trumpetsignal för att varna 
stadsborna om den annalkande faran. Melodin avbröts av en tatarisk pil och än idag framförs signalen med lika abrupt 
slut varje gång. 
 
På en sidogata till Rynek möter det berömda Jagellonska universitetet, grundat 1365 och som räknar 1500-tals-
astronomen Nicolaus Copernicus bland sina studenter. Följ med på en promenad längs Kungliga vägen till Wawelklippan 
med den gamla borgen inom vars murar det kungliga slottet och Wawelkatedralen med bl.a. Sigismund Vasas grav är 
belägna. Sigismund Vasa, sonson till Gustav Vasa, var polsk kung 1587-1632. 
 
Från Wawel går vi till den gamla judiska stadsdelen Kazimierz (också den på UNESCO:s världsarvslista) med en av landets 
äldsta synagogor – Remuh och Remuh-begravningsplatsen intill. .   
Tillsammans besöker vi Nationalmuseet i Kraków för att se Damen med hermelinen, målad 
av Leonardo Da Vinci, landets dyrbaraste konstka. Vår ciceron berättar om tavlans tillkomst 
samt äldre och nyare histora. 
 
Men vi hinner med en hel del annat i Kraków också. För den kaffe- eller ölsugne finns det – 
på promenadavstånd – långt över 365 ställen att välja bland. 
 

Möjliga tillval: 
 

• Dagsutfärd med buss (heldag) till staden Oświęcim (tyska Auschwitz), minnesplatsen och 

museet för det tyska nazistiska koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau, 

1940-1945 (på UNESCO:s världsarvslista). 
 

• Busstur till världsarvet Saltgruvan i Wieliczka (halvdag), berömd för sina underjordiska kammare och kapell 
huggna direkt ur saltklippan och förbundna genom en labyrint av gångar. Gruvan i Wieliczka är Polens mest 
populära turistmål och räknar årligen över en miljon besökare. 
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Resfakta 
 

Datum: 19-24 april 2020. 
 

Pris: 6,150 kr*  
*Med reservation för eventuella ändringar av flyg- och hotellpriser. 
 

I priset ingår: Del i dubbelrum fem nätter med frukost (två nätter i Warszawa på Hotel Metropol***och 
tre nätter i Kraków på Hotel Alexander***), tre middagar (en välkomstmiddag i Warszawa samt 
välkomst- och avslutningsmiddag i Kraków), tågresa Warszawa-Kraków, flygplanstransfer,  
svensktalande reseledare under hela arrangemanget, Tillägg enkelrum: 2480 kr. 
 

Tillkommer: Flyg Stockholm–Warszawa (19 april 12:10 – 13:40 med Wizz Air från Skavsta), och flyg 
Kraków-Stockholm (24/4 kl 12:55 – 14:45 med Norwegian till Arlanda). Uppskattad kostnad ca 2500 kr 

(per 26/9 2019)..  
Vi reserverar oss för pris- och programändringar utanför vår kontroll och hänvisar till gällande reselag.  
För resans genomförande erfordras 16 deltagare. 
 
 

 

Reseledare & ciceron:  
Arthur Sehn är föreläsare och historiker med särskilt intresse för modern historia 
och det flerspråkiga kulturarvet i Centraleuropa. Han är född och uppvuxen i Kraków 
och bor sedan 1981 i Stockholm. Studier i historia och kulturhistoria i Kraków och 
Stockholm. Sedan flera år tillbaka anordnar Arthur uppskattade kulturhistoriska 
föreläsningar med inriktning främst på Central- och Östeuropa, bl.a. på ABF i  

Stockholm. Han har som reseledare lett ett antal grupp- och rundresor till Polen, Baltikum, 

Ryssland och USA. Sedan 2010 är Arthur verksam i Herodotos resor. 

 

Frågor om resans program  
Arthur Sehn, Herodotos resor, tel 073-984 33 25 info@herodotos.se 
 
 
 

Information & anmälan, CE Travel  
Birger Jarlsgatan 71 · 113 56 Stockholm  
Tel: 08-441 71 90 · e-post: info@cetravel.se 

 
 
 
 
Avbokningsregler: Vi tillämpar SRF:s villkor för paketresor. I många fall följer av de villkor som gäller för i 

paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. 

I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, 

betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna. Detaljerad information finns på vår hemsida: 

www.herodotos.se, se under Priser/villkor/garantier/försäkringar. Vid sjukdom täcks kostnaden i regel av 

resenärens hemförsäkring (läkarintyg krävs). Hör med ditt försäkringsbolag om detaljer.  
 
 
 
 

 

Herodotos resor, som producerar resan är medlem i Svenska resebyråföre-

ningen (SRF) och har ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. 
 
Central Europe Travel CET, som arrangerar resan har 

ställt erforderliga resegarantier till Kammarkollegiet. 
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