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Udsendes pr. e-mail  

København, den 20. september 2017 

Krakow 22 til 25 September 2017 
 

 
 

Kære rejsekammerater. Så er det ved at være sidste udkald til årets tur, som går til Krakow. Herunder får I det 

endelige program.   
 

Kraków er en gammel storby i den sydlige del af Polen tæt på landets grænse til Slovakiet. Byen ligger ved floden Wisla og er 

hovedstad i voivodskabet malopolskie. Med sit areal på 326,8 km
2
 og en befolkning på 756.267

(2010)
 er byen den næststørste i 

Polen. Kraków var Europæisk kulturhovedstad i 2000. Tidligere var Kraków landets hovedstad, ligesom den har været 

kongeby. Den gamle bydel er velbevaret og rummer bygninger tilbage til 1100-tallet. I 1978 kom byen på UNESCO's liste over 

verdens kulturarv.  
 

Rejseplan: 
 

Fredag d. 22. september,  kl. 18:20 Møde og checkin i Københavns lufthavn. 

kl. 20:20 Afrejse. DY3562 Norwegian 
2stk. indchecket bagage á max 20 kg pr person + 1 stk håndbagage max 10 

kg. Husk gyldigt pas, det blå sygesikringskort og forsikringer. 

kl. 21:50 Ankomst Krakow. 
 

Herefter begiver vi os til hotellet for indtjekning. Der er arrangeret bus-

transfer.  
 

Hotel:   Logos Hotel 

Er et trestjernet hotel beliggende på Ul Szujskiego 5, St. Krakow 31-

123. PS vi kunne have fået flere stjerner, men så ville beliggenheden 

ikke være så central. 

Placering og afstande.  

Hotellet ligger i centrum af Krakow, blot 9 minutters gang fra det store 

torv og ca. 15 minutters gang fra Wawel slottet. 

Hotelfaciliteter.  

Hotellet har i alt 49 klassisk indrettede værelser med bad, TV og gratis 

trådløs internetadgang. Der er også en lille hyggelig indre gårdhave. 

Da vi har 28 værelser vil vi være den største gruppe på hotellet.  

Der serveres dagligt morgenbuffet. Herudover har hotellet en 

restaurant og bar. 
 
 
 

 
  

Aften. 

kl. 23:00. Vi mødes i hotellets restaurant, hvor der serveres en kold  

platte med diverse kødpålæg, ost, grønsager, salat, frugt og lidt sødt.  

Drikkevarer er for egen regning. 
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Lørdag d. 23 september  Udflugt til saltminen i Wieliczka 
kl. 11:00 Vi mødes uden for hotellet af vores dansktalende guide, og 

transporteres til saltminen, hvor vi vil stige ned i en fantastisk verden. 
 

Dette unikke og smukke sted opstod naturligt for omkring 15 millioner år 

siden. I løbet af mere end 9 århundredes saltproduktion har minen udviklet sig 

til en omfattende undergrundsby med et terapeutisk klima og en fast 

temperatur på 14 grader. Allerede i de 15 århundrede blev minen besøgt som 

et kulturelt og geologisk fænomen. 

Legenden siger at saltgruberne i Wieliczka var en del af medgiften fra den 

ungarske prinsesse Kinga, da hun giftede sig med Boleslaw den generte for 

over 700 år siden. Gruben er fuld af labyrinter og smukke sale.  

Tyskland brugte gruben som opbevaringsplads under anden verdenskrig.  

I århundreder har fromme og overtroiske grubearbejdere indhugget tal, 

monumenter og altertavler på saltvæggene. Disse fantastiske kunstværker har 

sammen med grubens historiske betydning fået Wieliczka Salt Mine ind på en 

plads på UNESCOs verdensarvsliste.  

Den underjordiske saltlabyrint strækker sig over mere end 9 etager fra 64 til 

327 meter under jordens overflade og indeholder næsten 2.400 kamre, der er 

forbundet med fortove med en samlet længde på mere end 245 kilometer.  
 

 

Herefter vil vi ca. kl. 14:00 indtage en frokost:  
Restaurant Halit ligger i en gammel træbygning, som via 

inskriptioner på nogle bjælker kan spores tilbage til juli 1632. 

”Halit” er et saltmineral og navnet stammer fra det græske 

ord ”Halas, som betyder salt. Bygningen har tjent mange 

formål for saltminen i årenes løb, men er i dag en privatejet 

restaurant. 

Vore sponsorer, Boligexperten v. Per Skelbæk og Haamann v. 

Lars Christoffersen byder på en frokost i denne hyggelige 

restaurant, hvor menuen vil bestå af:    
 Chicken soup 

 Crispy cheese crusted chicken breast served with sautéed potatoes and mixed salad 

 Apple pie with vanilla ice cream 

 Water, tea or coffee included. 
Øvrige drikkevare er for egen regning. 

 

Efter frokosten transporteres vi tilbage til hotellet. 
 

Aften. 

kl. 18:00. Vi mødes i hotellets bar og drøfter dagens begivenheder over en GT. 

kl. 19:00. Vi begiver os afsted mod aftenens spisested, som er beliggende i gåafstand 

fra hotellet: Restaurant Wesele, Rynek Glówny 10, er beliggende på hovedtorvet i 

Krakow, overfor den maleriske St. Adalbert-kirke. Restauranten er kendt for sit gode 

køkken. Her har vore sponsorer Boligexperten v. Per Skelbæk og Haamann v. Lars 

Christoffersen også givet et bidrag til en udsøgt middag bestående af: 
 Grilled goat cheese served on arugula and lamb’s lettuce salad with strawberry-wine 

sauce 

 An aromatic mushroom soup with rosemary and noodles, served in a loaf of bread 

 Chateaubriand, Roasted potatoe with garlic butter, Green lettuce drizzled with apple 

cider vinegar and linseed oil  

 Chocolate ice cream with cherries and rum 

 Bread, Mineral water, Coffee or tea 

Øvrige drikkevare er for egen regning. 
 

Efter middagen er aftenen fri og de mange hyggelige udskænkningssteder kan 

udforskes. 
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Søndag d. 24. september City sightseeing 

Vi mødes uden for hotellet kl. 10:00, hvor vores dansktalende 

guide vil vise os rundt i den magiske Gamle By. Vi besøger Wawel 

slottet og katedralen med de kongelige grave. Vi fortsætter ned til 

Kanonicza- og Grodzkagaderne og på vejen ser vi det gamle 

universitetsområde. Gåturen går gennem det største middelaldertorv i 

Europa. Vi fortsætter op til det gamle shopping centrum og afslutter 

ved fortet og Kraków barbican-porten som en gang var indgangen til 

den Gamle By. Herefter vil vi blive transporteret til Schindlers 

Fabrik, hvor der er sørget for entre og en guidet tur. 
   

Wawel-slottet 

Det første slot blev allerede bygget på Wavel-højen i det 14. århundrede, men det meste af den bygning, 

du ser i dag, blev opført af Kong Sigismind i det 16. århundrede. Han sendte bud efter de fineste 
billedhuggere, bygningshåndværkere og kunstnere fra Italien og resten af Europa for at få opført et 

moderne slot i renæssancestil. Med sin beliggenhed højt over Vistula-floden, er det stadig en af de mest 

fremtrædende seværdigheder i Krakow i dag. I slottets skatkammer findes det sværd, der blev brugt til 

kroningen af polske konger, samt en stor samling rustninger og kongelige smykker. I kongens gemakker 
på den øverste etage findes flere kongelige rigdomme. Se kunst af Rubens og andre renæssancemalere, 

originale møbler og portrætter af stedets tidligere beboere. Fra Kurza Stopka (Hønsefodstårnet) kan 

man nyde den flotte udsigt over Krakow. Udstillingen om det tabte Wawel, der består af en samling af 

arkæologiske fund helt tilbage fra det 10. århundrede, giver mulighed for at dykke ned i slottets fortid. I 
katedralen findes de tidligere kongers fint udsmykkede grave. Herudover kan man besøge det 

labyrintiske grottesystem under slottet, der er kendt som dragehulen, Smocza Jama. Wawel-slottet ligger 

10 minutters gang fra byens torv i Krakows centrum.  
 

Smocza Jama (dragehulen) 

Under Wawel-slottet findes den underjordiske grotte, Smocza Jama, der både har 

været lager, bordel og ifølge legenden hjem for en frygtindgydende drage. 

Gå rundt i de svagt oplyste gange, hvor du på alle sider er omgivet af uhyggelige 
forrevne kalkstensformationer. Du vil snart se, hvorfor denne hule har givet 

inspiration til mange legender, siden den blev opdaget i det 16. århundrede. 

Hulen blev dannet for mere end 25 millioner år siden, men ingen kendte til den før det 

16. århundrede. Siden da har den fungeret som henholdsvis lager, bordel og bolig. 
Den er mest kendt for legenden om Wawel-dragen – et frygtindgydende uhyre, der 

engang boede her. Historien fortæller, at dragen blev dræbt af en simpel skomager, 

der narrede den til at spise et lam, som var fyldt med svovl. Som tak fik skomageren lov 

til at gifte sig med kongens datter. Han byggede et slot, og byen Krakow voksede op 
omkring det. Hulen er længere end 250 meter, men af sikkerhedsmæssige årsager har 

offentligheden kun adgang til de første 80 meter. Du kommer ned i hulen ad 135 trin i 

en gammel murstensbrønd ved foden af det såkaldte Tyvetårn. Brønden kan dateres 

tilbage til 1830'erne og fører til det første af tre rum, der udgør Smocza Jama. 
Hvis man følger gangen til det andet og største rum, ses det hvælvede murstensloft der 

blev bygget, da hulen blev brugt som lager. Det svage lys og de flimrende skygger, som 

kastes tilbage af de skulpturlignende kalkstensformationer, skaber en uhyggelig 

stemning. I det sidste rum er der klippefremspring og gamle murstensskorstene. 
Ved hulens indgang er opsat en stor bronzestatue af dragen. Uhyret spyr ild med få 

minutters mellemrum til glæde for tilskuerne. 
 

Oskar Schindlers Fabrik 

Forretningsmanden og nazisten Oskar Schindler levede mellem 1908 og 1974. Oprindelig var hans 

motiv for at ansætte jøder at få billig arbejdskraft. Men efter at have været vidne til nazisternes brutale 

behandling af dem brugte han alle midler på at beskytte dem. Gennem diplomati og bestikkelse lykkedes 
det ham at holde mange af jøderne væk fra koncentrationslejre. I 1944 bad Schindler SS om tilladelse til 

at flytte fabrikken til Brünnlitz i det tidligere Tjekkoslovakiet. En assistent udarbejdede lister over de 

jøder, som skulle flyttes med, og herfra stammer navnet 'Schindlers liste', der også er titlen på Steven 

Spielbergs film fra 1993, der vandt syv Oscar. Den nye fabrik, som skulle producere våben til tyskerne, 
leverede kun en vognfuld ammunition i de otte måneder, den var under produktion. Falske 

produktionstal gjorde det muligt at opretholde den og holde de mere end 1.000 jøder i live og ude af 

koncentrationslejrene.  
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Vi transporteres tilbage til hotellet og indtager en velfortjent frokost kl. 

15:00 i Restaurant CK Dezerter, Ul. Bracka 6. Restauranten ligger tæt 

ved hovedtorvet på Bracka Street og menuen står på: 

 Soup 

 Pork escalopes. Fried slices of potatoes 

 Raw carrot salad with pieces of orange and apple 

 CK Dezerter’ apple cake 

 Mineral water 
Øvrige drikkevare er for egen regning. 

 
 

Hvis I ikke har fået set tilstrækkeligt af Krakow, kan vi anbefale ”Hop-

på-og hop af busture”. Biletter til busserne kan købes ved City 

Sightseeing International og koster omkring DDK 105,-.  

 

 

 

Aften. 
kl. 18:00. Vi mødes i hotellets bar og nyder en GT. 
 

kl. 19:00. Vi begiver os afsted mod aftenens kulinariske oplevelse på  

  RESTAURANT GALICYJSKA, Ul 

Pijarska 9.  

Restauranten er kendt for “traditional Noble Polish cuisine” og har 

specialiseret sig I særlige kulinariske arrangementer. Et måltid her 

siges at gøre en sightseeing I Krakow fuldendt med oplevelser som vil 

blive husket længe. 
 

Her har vores sponsor Santander Bilfinansiering medvirket til at give 

os en udsøgt smag af Polen: 

Så omkring kl. 19:30 bliver vi budt velkommen med et glas prosecco 

frizzante, hvorefter vi vil blive serveret en række specialiteter: 

 Duo af dumplings og grillet Oscypek serveret med stegte løg og tranebær. 

 Zurek Gallcisk med pølse og æg. 

 Stegt vildsvin i bison sauce.  

 Ribben bagt med honningøl.  

 Kalvemørbrad i sauce af kirsebærbrandy 

 Tærte med flødeskum og is. 
 

Og vi får adgang til en gang Polsk spiritussmagning: 
 Sliwowica 

 Vodka Wyborowa og Zubrowka. 

 Zywiec Øl 

 Kirsebærvodka 

 

Efter middagen er aftenen til fri rådighed. 

 

Mandag d. 25. september, kl. 11:00 Sidste dag.  
Vi beder hotellet om at passe på vores bagage og bruger resten af 

formiddagen på at nyde livet på torvet og mingle med 

lokalbefolkningen. 
 

kl. 14:00 Afgang fra hotellet   

Vi afhentes af bussen og kører til et lokalt bilhus. 
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Bilmarkedet i Polen. Ca kl. 14:30 besøger vi Subaru i Krakow, hvor vi får indsigt i den 

polske bilbranches kår i dag.  
Emil Frey AG-gruppen 
Den schweiziske gruppe Emil Frey AG er en virksomhed, som blev  

etableret i 1924 af en 26-årig motorcykel- og rallyentusiast.  

Emil ville være uafhængig og besluttede at kombinere sin passion for  

motorkøretøjer med arbejde og skabe sit eget firma – et værksted for  

motorcykler og biler. Den beskedne reparationsvirksomhed voksede til  

en betydelig salgsgruppe med 28 forskellige bilmærker + Fisker omfat- 

tende såvel importanlæg (11 bilmærker) som 33 firmaforretninger,  

finansielle  virksomheder og andre servicevirksomheder.  I 2004 fejrede  

Emil Frey sit 80 års jubilæum.  

Emil Frey og hans kvalitetsprincipper 

I 1935 skrev Emil Frey et brev til sine kunder, hvor han formulerede de  

Vigtigste principper i hans firma. 

 Vi sælger topkvalitetsprodukter til gunstige priser 

 Vi leverer professionelt arbejde til overkommelige priser 

 Vi håndterer alle kunder hurtigt og omhyggeligt  Emil Frey Retail Polska31-357 Krakow, Josef Conrad 45 
Disse principper er indbygget i virksomhedens filosofi og bidrager til kundernes tillid og omdømme. 

Emil Frey Retail Polska Sp. z oo 

I Polen har Emil Frey AG været til stede siden 1999 med lanceringen af Subaru Import Polska. Emil Frey Retail Polska Sp. z oo blev etableret i 1999 som 

forhandler af Subaru på adressen: ul. Joseph Conrad 45 i Krakow. I det moderne anlæg sælges Subaru biler og der udføres mekanisk service, malerarbejde 

samt salg af reservedele og tilbehør.  

 Hvilke udfordringer har autoforhandlere i dagens Polen? 

 Hvordan drives en bilforretning i Polen (få store eller mange små – 

ejerskab – økonomi – brugte biler – lagerbiler) 

 Hvordan finansieres et bilkøb typisk? (kontant, lån eller leasing) 

 Hvor meget fylder biløkonomien i familiens samlede økonomi – 

priser i forhold til lønninger? 

 Herudover vil vi bl.a. søge at få belyst, hvad der sker med de biler, 

som eksporteres fra Danmark til Polen samt få en orientering om 

de lokale markedsvilkår og samspillet med resten af Europa i 

relation til værdifastsættelse og afsætning af biler. 

 Og så en rundtur i forretningen. 
 

Bilindustrien i Polen 

Bilindustrien i Polen udgør en betragtelig del af den polske økonomi og tegner sig for omkring 11% af Polens industrielle produktion. Polen er en af de største 

producenter af lette køretøjer i Central- og Østeuropa. Fra 2013 Polen var den 23. største bilproducent i verden. 

Historie 

Det første polske selskab, der producerede køretøjer, var Ursus, som blev etableret i 1893 og blev kendt for en linje af traktorer produceret siden 1922. Efter at 

Polen havde genvundet sin selvstændighed i kølvandet på Første Verdenskrig, producerede polsk bilindustri en række lette militære køretøjer, såsom pansrede 

biler og lette kampvogne. Den civile automotive produktion eksisterede også, med centralne Warsztaty SAMOCHODOWE som det mest bemærkelsesværdige 

selskab. I forhold til flere industrialiserede lande i Vesteuropa, er den Polske produktion af auto temmelig begrænset i mellemkrigstiden op til Anden 

Verdenskrig. Efter afslutningen af anden verdenskrig genoptager Polen produktionen og det socialistiske Folkerepublikken Polen producerede ca. 400.000 

køretøjer i1980. Her var de mest kendte modeller,  Warszawa, Syrena, Polski Fiat og Polonez personbiler. Den Polski Fiat 126p eller "Maluch" var en særlig 

ikonisk bil af denne periode. Produktionen steg efter kommunismens fald, og toppede med 650.000 biler omkring 1999 faldende i de efterfølgende år. I 

begyndelsen af 2000 producerede Polen omkring 300.000 lette køretøjer om året, et tal, der steg igen efter Polens tiltrædelse af Den Europæiske Union i 2004 

og er næsten tredoblet ved udgangen af årtiet omkring 2009. 

Nuværende situation 

I perioden 2007-2009 var Polen den næststørste producent af lette køretøjer i Central- og Østeuropa, efter Tjekkiet. Fra slutningen af 2000'erne og begyndelsen 

af 2010'erne, repræsenterer den polske bilindustri omkring 11% af den samlede industriproduktion. Sektoren beskæftiger omkring 130.000 mennesker, og 

producerer omkring 800,000-900,000 lette køretøjer om året. Produktion af større erhvervskøretøjer var på omkring 70,000-90,000 i denne periode. Det meste 

af sektorens produktion er gearet til eksport, primært til Den Europæiske Union. I 2009 var værdien af eksporten fra denne sektor 15.700 millioner €, dvs. 16% 

af den samlede polske eksport. Siden 2010 har antallet af biler lavet i Polen været faldende fra 869.376 til 583.258 i 2013 og placerede Polen som den 23. 

største bilproducent i verden. Store internationale virksomheder med betydelig tilstedeværelse i den polske bilindustrien omfatter Fiat, Opel, Toyota, 

Volkswagen, MAN Nutzfahrzeuge, Solaris, Volvo og Scania AB. Ud af dem, havde Fiat en historisk stærk tilstedeværelse i Polen i næsten et århundrede: 

Polski Fiat samlefabrikker blev etableret i 1920'erne, og afbrudt af Anden Verdenskrig, blev produktion af Fiat-licenserede køretøjer genoptaget i socialistisk 

Polen i 1967. Sektoren kontrolleres stort set af internationale virksomheder og finansieres af udenlandske investeringer; med Solaris bus og lastbil producent 

som den største virksomhed på markedet, der er ejet af polske investorer. 

Nogle modeller er produceret i Polen i de senere år omfatter Opel Astra III og IV, Fiat Panda og Fiat 500, Lancia Ypsilon, Ford Ka, og Chevrolet Aveo. Ford, 

Škoda og VW er i øjeblikket de mest populære mærker, med Ford Focus, Skoda Octavia, Skoda Rapid, Volkswagen Passat og Volkswagen Tiguan som de mest 

populære. 

Inden for bilindustrien har Polen nogle af  Europas mest effektive fabrikker. Fiats polske fabrik er den mest effektive af alle bilfabrikker i Europa. Den udnytter 

100 % af kapaciteten, mens VW's polske fabrik udnytter over 90 % af kapaciteten.  
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kl. ca. 17:00 Frokost/middag. 

Vi har fundet dette hyggelige sted, hvor vi kan få fyldt depoterne 

op, så vi kan blive klar til den sidste del af vores rejse, som går 

hjemad. 
La Grande Mamma, Rynek Główny 26 
 Green vegetable salad with roasted almonds 

 Chicken breast with mashed potato with carrots and sweet peas 

 TiramisuNapoje 

 water – Coffee 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter vores besøg hos La Grande Mama transporterer bussen os 

til Krakow lufthavn. 

 

Kl. ca. 19:30 Afgang med bus mod Krakow lufthavn. 

 

kl. 20:00. Ankomst og indtjekning i Krakow lufthavn. 

kl. 22:20. Afrejse fra Krakow. DY3563 Norwegian 

kl. 23:50. Ankomst i København.  
 

Alle tider er lokaltider. 
 

 

 
 

 Med venlig hilsen 

REJSEHOLDET 
 

  

John Christensen Niels Thaning 

Tlf. 4089 1604. Tlf. 3147 0402 
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Støt vore sponsorer. 
 

Rejseholdets deltagere har haft stor glæde af de sponsorer, der i årenes løb har støttet med bidrag til forskellige 

events, udflugter, middage og andet. Vi er klar over, at flere af deltagerne løbende har haft professionel kontakt 

med sponsorerne, hvilket vi bifalder og takker for.   

 

I år har følgende støttet vores arrangement: 

 

 

 - Bilfinansiering.  
Stamholmen 147. 6. 2650 Hvidovre - www.santanderconsumer.dk  

I samarbejde med de danske bilforhandlere tilbyder Santander låne- og leasingløsninger til de danske bilkøbere. 

Ønsker du eller nogen i dit netværk yderligere information kan du ringe til Henning Haunstrup tlf. nr. 22 94 42 21 

eller sende en mail til henning.haunstrup@santanderconsumer.dk.  

 
 

 

 

 - Boligexperten Administration A/S 

Vesterbrogade 12 4. 1620 København V  www.boligexperten.dk 
Er du eller nogen i din bekendtskabskreds medlem i en andelsboligforening eller ejerforening, så er det måske værd 

at overveje en professionel administrator, som sikrer en effektiv ejendomsforvaltning med professionel rådgivning. 

Ring til Per på tlf. nr. 33 29 10 46 og få en uforpligtende snak. 

 

 
 

 

 - Rådgivning og revision. 
Naverland 2, 2600 Glostrup.    www.haamann.dk 
Søger du eller nogen i din bekendtskabskreds relevant rådgivning og individuelle løsninger  

baseret på en uhøjtidelig og effektiv indsats, hvor ydelser og honorar er afstemt efter den  

enkeltes behov, så ring til Lars på tlf. nr. 43 43 44 77 og få en uforpligtende snak. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santanderconsumer.dk/
mailto:henning.haunstrup@santanderconsumer.dk
http://www.boligexperten.dk/
http://www.haamann.dk/
http://www.haamann.dk/revision/index.htm
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Deltagerliste 
 

Navn Mobiltlf.  Navn Mobiltlf.  Navn Mobiltlf.  
Allan Christesen 40766724 

 

John Christensen 40891604 

 

Niels Larsen 40832518 

 
Benny Jørgensen 20266111 

 

Jørgen Staal 
Anderberg 

40521433 

 

Niels Thaning 31470402  

Benny Larsen 
 

51165246 

 

Jørgen Bræmer 21492880 

 

Jørgen 
Eglstrup 
Christensen 

40590990  

Christian H. 
Christiansen 

25153500 

 

Karsten Elfving 20245615  Otto Lund 
Sørensen 
 

40300021 

 
Kim Brogaard 
Wiese 

51414453  Kjeld Jacobsen 
 

40422247 

 

Per Skelbæk 29170459 

 
Henning Aabye 
Lindener 

40339444 

 

Lars 
Christoffersen 
 

21752618 

 

Steen 
Flemming 
Nielsen 

30911084 

 
Henrik Topp 
Brandes 

40875200 

 

Lars Kofoed-
Nielsen 

22950950  Thomas Groth 
Andersen 

22215151 

 

Ib Jesager 40504142  Michael Lerner 21800337 

 

Thomas Due 
 

51358130 

 
Jan Hyttel 28183022  Mogens Geertsen 51231825 

 
Jan Kongerslev 22175425 

 

Niels Houmann 21601098 
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Praktiske oplysninger. 

 
Vejret: 

Her får I den seneste vejrprognose: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valuta:  

Polens valuta hedder zloty (PLN). 

1 zloty = 100 groszy 

100 zloty er p.t. ca. DKK 175,- 

Rejsende fra andre EU-lande kan ind- og udføre polsk og udenlandsk valuta ubegrænset.  

Kreditkort 

Hoteller, restauranter og de fleste forretninger i byerne accepterer JCB, Visa, Eurocard, Mastercard, Diner's Club 

og American Express. 

Kreditkort kan også benyttes på turistbureauer, til transport og billeje samt på langt de fleste tankstationer. 

Man kan hæve polsk valuta i banker og hæveautomater. 

Toldregler 

De polske regler for toldfri indførsel er de gældende regler for alle EU-landene.  

Kunst, bøger og andre artikler fra før 1945, regnes for antikviteter og må kun udføres med særlig tilladelse. 

 
Husk at tjekke Rejseholdets side på www.kakautoklub.dk   

I menuen vælger du ”REJSEHOLDET”    

På siden finder du en oversigt med årstal og rejsemål for de forskellige ture.  

Her kan du klikke, hvis du vil se programmert og turbeskrivelser:   

Og hvis du klikker her, kommer du ind på fotogalleriet, hvor du kan finde billeder fra de forskellige ture:  

 
 

http://www.kakautoklub.dk/

