INFÖR POLENRESAN

RESEINFO

Vi reser med Wizz Air och Norwegian och bor
på Ibis Budget hotell i Bronowice som ligger
några kilometer från centrala Krakow. Alla resor,
måltider och entréer står Värby församling för
med undantag av transport till och från Sturup
och Hyllie samt om man vill äta något på Sturup
avresedagen.

RESESCHEMA I KORTHET

fredag 5 april
13.00 samling i entréhallen på Sturups flygplats.
15.05 Take-off
16.30 Beräknad landning i Kraków
17.30 Ankomst till hotellet
Därefter blir det middag och en liten stadsrundtur.
lördag 6 april
Frukost och gemensam dag i Kraków då vi ser oss
omkring i de judiska kvarteren, spanar in slottet
och gamla stan och gör avbrott för gemensam
lunch. Det blir också egentid innan vi avrundar
med middag i centrum.
söndag 7 april
Tidig frukost följs av avfärd mot koncentrationslägret Auschwitz i Oświęcim. Vi äter lunch i närheten och fortsätter mot förintelselägret Birkenau.
Eftermiddagen och kvällen ägnar vi åt middag,
egentid på stan och vidare samtal kring vad vi
varit med om innan vi far mot flygplatsen.
21.20 Take-off
22.50 Beräknad landning på Kastrup
23.33 Hämtning i Malmö (Hyllie station) och
kramande av föräldrar som längtat sååå...
Får jag gissa är ett hett tips att de somnar snabbt
vid hemkomst. Vi har inte valt dessa flygtider
utan det är de som flygbolagen erbjuder. Fördelen
är mer tid under söndagen och nackdelen den
sena hemkomsten.

RUMSFÖRDELNING

Konfirmanderna delar på tvåbäddsrum och
trebäddsrum. Jag fördelar dessa så långt som
möjligt efter ungdomarnas önskemål. Dessa kan
messas eller på annat sätt lämnas till mig. Tjejer
delar rum med tjejer och killar med killar.

PACKNING

Vi reser med enbart var sitt handbagage. Det är
noga med mått och vikt och det som gäller är:
55 cm x 45 cm x 25 cm och max 10 kilo. Ett tips
är att satsa på 8 kilo och några centimeter tillgodo
eftersom det är bättre än att betala dyrt för övervikten. Vill man köpa med något hem så ska ju
det också rymmas...
Handbagaget får innehålla vätskor om dessa finns
i behållare som rymmer max 100 ml vardera. Detta gäller även saker som tandkräm och hudkräm
etc och beräknas på ursprungsförpackningens
storlek. Alla dessa flaskor och tuber ska sedan
rymmas i en enliters ziplockpåse (påsar finns på
flygplatsen) med måtten 20 x 20 cm. Ett tips är att
dela schampo och balsam med rumskompisen.

PACKLISTA

* pass (eller nationellt ID-kort)
* sjukvårdskort (om ni har eller hinner skaffa)
* Bra jacka för utomhusvistelse. Det är svalt på
kvällarna och morgnarna. Besöket i Birkenau sker
i princip enbart utomhus och det kan regna.
* Bra skor att promenera i. Det blir många kilometer totalt i både Oświęcim och i Kraków.
* Hygienartiklar (men läs vätskereglerna ovan)
såsom tandborste, tandkräm, deo, schampo etc.
* Underkläder och strumpor
* Rejäla kläder efter väder. Jeans och tröja är bättre än kjol och kortärmad skjorta. 10-12 grader
dagtid är normalt i månadsskiftet. Spana gärna
prognosen när det närmar på t ex yr.no eller i
mobilen...
* Mediciner du eventuellt behöver och intyg för
dessa om de kräver sådant.
* Pengar. I Polen används zloty. Det går bra att
ta ut på plats eller att växla hemma. Hos Forex kostar
100 zloty 267 kronor idag. Växla inte mer än du
tycker dig behöva. 100-200 zloty borde räcka mer
än väl. Det är billigt med snacks och dricka i Polen.
Missköter man sig under resan ordnar vi hemfärd
på konfirmandens bekostnad.
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