
 

Opastettu matka 

KRAKOVAAN JA VARSOVAAN 21. – 26.4.2020 

 
Krakova on kaunis ja mieleen jäävä matkakohde. Kaupunkia hallitsee valtava keskusaukio 
Verkahalleineen, joka on nykyisin museo ja basaarikäytössä. Keskusta on melkein autoton ja jalkaisin 
pääsee liikkumaan hyvin. Putiikit ja tavaratalot houkuttelevat ihmisiä torille samoin kuin Krakovaan jo 
700 vuotta kuulunut rituaali, jossa kuullaan Pyhän Marian kirkosta aina tasatunnein trumpetinsoittoa. 
Kaupungin nähtävyyksiin kuuluvat Wawelin kuninkaanlinna, juutalaiskaupunginosa Kazimierz sekä 
kauniit kahvilat kuten Jama Michalikowa. Matkallamme teemme retket myös lähiympäristössä 
sijaitsevaan Wieliczkan suolakaivokseen sekä halukkaat pääsevät tutustumaan myös Birkenaun ja 
Auschwitzin keskitysleireille. Krakovasta matkaamme vielä maan pääkaupunkiin Varsovaan, josta 
lennämme takaisin kotiin. Tervetuloa mukaan viehättävään Krakovaan ja Varsovaan.  
  
Alustava matkaohjelma: 
 
21.4. tiistai  Krakovan kaupunkikierros 

Klo 05.40 Lähtö Finnairin reittilennolla Rovaniemeltä Helsinkiin, jossa koneenvaihto. 
Klo 08.40 Jatkolento Krakovaan, jonne saavumme klo 9.40.  

Suomenkielinen opas on ryhmää vastassa Krakovan lentoasemalla. Kaupunkiin saavuttua 
jätämme matkatavarat hotelliin ja lähdemme opastetulle kävelykierrokselle. Krakova 
oli Puolan pääkaupunkina vuoteen 1610 saakka. Vanha yliopistokaupunki on pysynyt 
Puolan akateemisen ja älyllisen elämän keskuksena. Tutustumme vanhan kaupungin 
komeaan aukioon Rynek Glownyyn. Keskellä aukiota on Verkahalli, josta löytyy värikäs 
basaari. Siellä myydään lähinnä käsitöitä ja matkamuistoja. Aukiolta lähtee säteittäin 
vanhoja katuja eri suuntiin. Aukion laidalla sijaitsevasta Pyhän Marian kirkosta soitetaan 
tasatunnein surumielinen fanfaari. Yksin vanhan kaupungin alueella on 100 kirkkoa ja 13 
luostaria. Kiertokävelymme päätteeksi nautimme lounaan. Majoittuminen hotelliin. 
 

   
HOTELLI LOGOS *** (paikallinen luokitus) 
Hotelli sijaitsee Krakovan keskustassa n. 9 minuutin kävelymatkan (n. 1,5 km) päässä 
keskustoriaukiolta. Wawelin linnaan on noin vartin kävelymatka. Huoneet on sisustettu 
pastellisävyin. Huoneissa on mm. minibaari, taulu-tv, ilmainen wifi, hiustenkuivaaja, 
kivennäisvettä ja ilmaisia kylpytuotteita. Läheinen kuntosali on maksutta vieraiden 
käytössä. Hotellissa on ravintola. http://www.hotel-logos.pl/ 

 
22.4. keskiviikko Wieliczkan suolakaivos ja Schindlerin tehdas 

Aamiainen hotellissa. Tänään teemme puolen päivän retken Wieliczkan 

suolakaivokselle. Suolakaivos on myös Unescon maailmanperintölistalla ja  syvimmillään 
se ulottuu jopa 135 metrin syvyyteen. Teemme kiertokäynnin kaivoksella ja kuulemme 
sen historiasta. Kaivoksessa on mm. kappeli, jonka upeat veistokset ja kattokruunut ovat 
veistetty suolasta. Paluumatkalla käymme myös Schindlerin tehtaalla, joka on rakennettu 
Schindlerin vanhaan Emalia-tehtaaseen. Tämä tuli kuuluisaksi Steven Spielbergin 
elokuvasta Schindlerin lista. Tehtaassa työskenteli sodan aikana juutalaisia, jotka 
Schindler pelasti läheiseltä Plaszówin keskitysleiriltä. Nautimme lounaan päivän aikana.   



 

 
23.4. torstai Vapaapäivä tai lisämaksullinen retki Auschwitziin 

Aamiainen. Vapaapäivä omatoimiselle ohjelmalle. Tänään halukkailla on mahdollisuus 
lähteä lisämaksulliselle puolipäiväretkelle 70 km päässä sijaitseviin Birkenaun ja 

Auschwitzin keskitysleireihin. Ajamme maaseudun halki Oswiecimin kaupunkiin, jonne 
toisen maailmansodan aikana saksalaiset perustivat pahamaineisen Auschwitzin 
tuhoamisleirin. Tutustumme kasarmeihin tehtyihin näyttelyihin sekä Birkenaussa että 
Auschwitzissa. Retken hinta 45,-/henkilö, edellyttää vähintään 15 henkilöä. Retkeen 
sisältyy bussikuljetukset, museon maksut, suomenkielinen opastus. 

 
Krakovassa kannattaa tutustua mm. Wawelin linnaan, joka toimi kuninkaanlinnana 1100 – 
luvulta aina 1600 – luvulle. Alkujaan goottilainen linna sai 1500-luvulla 
renessanssimuodon. Täältä Katarina Jagellonica lähti uomen Turkuun Juhana Herttuan 
puolisoksi. Restauroitu museolinna on nykyään kuuluisa gobeliinikokoelmistaan, jotka on 
saatu pelastettua takaisin eri puolilta maailmaa. 

 
 Tutustumisen arvoinen museo on Chartoryskin museo vanhassa kaupungissa. 
 Aatelispalatsiin on koottu mm. vanhoja astioita, gobeliineja, käyttötarvikkeita, aseita ja 
 taidetta. Kuuluisimmat maalaukset ovat Leonardo da Vincin Neito ja kärppä sekä 
 Rembrandtin Laupias samarialainen 
 
 Yhteinen illallinen. 
 
24.4. perjantai Krakova - Varsova 
 Aamiaisen jälkeen jätämme jäähyväiset Krakovalle ja matkaamme bussilla Varsovaan, 
 jonne kertyy matkaa n. 300 km. Matkalla nautimme lounaan. Varsovaan saavumme n. 

klo 15. Varsovassa majoittuminen hotelliin ja ilta vapaata aikaa.  
 

    
 HOTELLI MDM *** (paikallinen luokitus) 

 Varsovan kuuluisalle Plac Konstytucji -aukiolle avautuva hotelli sijaitsee vain 200 m 
päässä Politechnikan metroasemalta. Hotellissa on Upstairs Bar & Bistro, josta on hyvät 
näkymät yli kaupungin. Huoneissa on mm. ilmainen wifi, satelliitti-tv, minibaari, 
hiustenkuivaaja ja mukavuudet. https://www.hotelmdm.com.pl/ 

 

25.4. lauantai Varsovan kaupunkikierros 

 Aamiainen hotellissa. Tänään teemme opastetun kaupunkikiertoajelun Varsovassa. 
Kuulemme kaupungin historiasta ja nykypäivästä. Kierroksella näemme mm. entisen 
gheton alueen, kaupungin korkeimman rakennuksen Kulttuuri- ja tiedepalatsin, 
trendikkään Nowy Swiat –kadun sekä Lazienskin puiston, jossa on mm. Chopinin patsas ja 
Wilanowin palatsi. Tämä upea barokkilinna valmistui kuninkaan kesänviettopaikaksi 
vuonna 1696. Tutustumme myös vanhaan kaupunkiin, joka pommitettiin pahasti II 
maailmansodan aikana, mutta on sittemmin rakennettu uudelleen. 

Klo 13.00 Nautimme lounaan vanhan kaupungin ravintolassa. Iltapäivä vapaata. 
  
 
26.4. sunnuntai Kotiin 

 Aamiaisen jälkeen klo 10.30 kuljetus lentoasemalle. 
Klo 13:00  Lähtö Finnairin reittilennolla kohti Helsinkiä, jonne saavumme 15:40. Koneenvaihto. 
Klo 16.20 Jatkolento Rovaniemelle, jonne saavumme klo 17.35. 
  
 
 



 

 
Hinta min 25 matkustajaa 
 
  885 euroa/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä 
 
 Yhden hengen huoneen lisämaksu 149 euroa.  
   
Hintaan sisältyy: 
 
 - Finnairin lennot reittilennot  turistiluokassa 
 - 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 
 - verot ja viranomaismaksut  

- ohjelman mukaiset bussikuljetukset 
 - kolmen yön majoitus Krakovassa 
 - kahden yön majoitus Varsovassa 
 - aamiaiset hotelleissa 
 - neljä lounasta, 1 illallinen 
 - kävelykierros Krakovassa ja Varsovassa 
 - retki Wieliczkan suolakaivokselle ja Schindlerin tehtaalle 
 - suomenkielisen paikallisoppaiden palvelut Krakovassa ja Varsovassa 
 - matkanjohtajan palvelut  
  
  
Hintaan ei sisälly: 
 
 - Auschwitzin retki, hinta 45 €/hlö edellyttää vähintään 15 henkilöä. Retkeen sisältyy   
   bussikuljetukset, museon maksut ja suomenkielinen opastus  
 - ruokajuomat 
 - matkavakuutus **suositellaan** 
 - juomarahat 
 
 
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. Matkan toteutuminen edellyttää 
minimiosallistujamäärää. Matka edellyttää normaalia liikuntakykyä. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat 
ryhmäruokailuja, joiden menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja 
ruoka-aineallergiat viimeistään 14 vrk ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista 
erikoisruokavalioista/allergioista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. 
 
 
 

 
   

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Pasilanraitio 9, 5. krs, 00240 Helsinki 
Kehräsaari A 212, Tampere 
info@resviaria.com   
www.resviaria.com 
Puh. 0440 477 070 
   
 

 

 


