
KRAKOVA 15.-18.5.2023

 
Puolan entinen pääkaupunki Krakova hurmaa vierailijat upealla, UNESCO:n 
maailmanperintökohteisiin kuuluvalla keskiaikaisella keskustallaan. Viehättävä Krakova on 
yhdistelmä vahvaa historiaa, kulttuuria sekä modernia keskieurooppalaista elämäntyyliä. 
Vanhankaupungin aukion reunalla sijaitsevat kaupungit kuuluisimmat nähtävyydet Marian kirkko ja 
majesteettisen kaunis Verkahalli. Kaupunkiin on helppo tutustua kävellen. 
 
Kaupungin lähistöltä löytyy kaksi merkittävää nähtävyyttä. 700 vuotta vanhan Wielizckan 
suolakaivoksen erikoisuus ovat taidokkaasti suolasta rakennetut kappelit. Toinen suosittu 
vierailukohde on holokaustimuseoksi muutettu Auschwitzin keskitysleiri. 
 

 
  
Matkaohjelma: 
 

1. matkapäivä maanantai 15.5.23 

Klo 04.00 lähtö Jyväskylä Harjukatu tilausajolaituri 
Klo 04.25 saapuminen Jyväskylän lentoasemalle 

Klo 05.40 – 06.25 Finnairin lento AY0290 Jyväskylä-Helsinki 
Klo 10.40 – 11.40 Finnairin lento AY1165 Helsinki-Krakova 

 

Krakovan lentoasemalla opas vastassa ryhmää ja kuljetus Krakovan Vanhaan kaupunkiin. 
Klo 13.00 nautitaan 2. ruokalajin lounas Vanhassa kaupungissa 

Klo 14.00 -17.00 opastettu kiertoajelu, jonka jälkeen kävelykierros Vanhassa kaupungissa ja vierailu Marian 
kirkossa. Kierroksen aikana nähdään myös Wawelin linnakukkula. 

Klo 17.00 majoittuminen Vienna House by Wyndham Andels Cracow hotelliin. 
Klo 18.30 3. ruokalajin illallinen Vanhassa kaupungissa. 

 

2. matkapäivä tiistai 16.5.23 
Buffetaamiainen hotellissa. 

Klo 10.00 lähdetään oppaan johdolla hotellista tutustumaan Krakovan juutalaiskortteliin Kazimierziin, joka on 
saanut nimensä kuningas Kazimerin mukaan ja joka on perustettu jo vuonna 1335.  

Klo 10.30 vierailemme Oskar Schindlerin museossa, jossa tutustutaan Puolan historiaan 2. maailmansodasta 

kommunismin valtaan sekä halukkaat voivat vierailla vieressä sijaitsevassa modernin taiteen museossa 
Mocakissa. 

Klo 13.00 nautimme 2. ruokalajin kevyen lounaan.  
Klo 14.00 teemme 2 h kävelyretken vanhan Kazimierzin alueella vieraillen Riemu synagogassa. Hieman 

vapaata aikaan. 
Klo 18.00 3. ruokalajin illallinen Kazimierzin Ariel ravintolassa, jossa ruokailun aikana Klezmer musiikki 

konsertti. 

 
3. matkapäivä keskiviikko 17.5.23 

Buffetaamiainen hotellissa. 
Klo 08.00 opas vastassa ryhmää hotellin vastaanotossa. Matkaa Auschwitziin on n. 70 km. 

Klo 10.00 vierailu Auschwitz-Birkenaun museoon, joka on Puolan merkittävimpiä matkailukohteita ja sekä 

puolalaisten että juutalaisten kärsimyshistorian muistomerkki. Auschwitz-Birkeaun leirimuseo dokumentoi, 



säilyttää ja esittelee Auschwitzin eri leirien historiaa. Museo on vuodesta 1979 ollut Unescon 

maailmanperintölistalla. Museo koostuu Auschwitz I:n rakennuksista, joita saksalaiset eivät ehtineet hävittää, 
sekä Auschwitz II:n eli Birkenaun leirin jäänteistä. Jälkimmäisestä on yhä olemassa junalaiturit, joiden kautta 

miljoonat uhrit ajettiin kaasukammioihin.  
Klo 13.30 3. ruokalajin lounas. 

Klo 17.00 paluu Krakovaan. 

Ilta vapaata aikaa. 
 

4.matkapäivä torstai 18.5.23 
Buffetaamiainen hotellissa. 

Huoneiden luovutus. 

Klo 09.30 opas noutaa ryhmän bussilla ja piipahdetaan puolalaisella torilla. 
Tämän jälkeen jatketaan matkaa Wieliczkan suolakaivokselle. 

Klo 11.00 saapuminen Wieliczkaan Unescon maailmanperintökohteeseen. Tutustutaan yhteen maailman 
suurimmista maanalaisista kaivosmuseoista ja sen upeisiin saleihin, gallerioihin ja järvien maanalaisen 

maailmaan. 
Klo 14.00 3. ruokalajin lounas Wieliczkassa. 

Klo 15.30 kuljetus lentoasemalle. 

Klo 18.55 Finnairin suora lentoa AY1164 Krakovasta Helsinkiin. 
Klo 21.50 saapuminen Helsinkiin. 

Klo 23.55 AY0289 Finnairin lento Helsinki-Jyväskylä. 
Klo 00.45 saapuminen Jyväskylään (19.5.). 

Bussi vastassa ryhmää ja kuljetus Jyväskylän keskustaan.   

 
Ohjelma ja aikataulu sitoumuksetta. Tarkennamme vielä aikatauluja. 

 
Hinta 

1195 €/hlö  
 

Hinta edellyttää vähintään 30 lähtijää. 

 
Hintaan sisältyy: 

-Finnairin reittilento turistiluokassa Jyväskylä-Helsinki-Krakova-Helsinki-Jyväskylä 
matkustajamaksut ja lentokenttäverot, matkalaukku 23 kg ja käsimatkatavarat 8 kg 

-bussikuljetus Jyväskylä-Tikkakoski lentoasema-Jyväskylä 

-majoitus 3 yötä Vienna House by Wyndham Andels Cracow hotellissa kahden hengen standard luokan 
huoneissa buffetaamiaisella 

-ohjelman mukaiset kuljetukset kohteessa 
-suomea puhuva opas retkillä 

-2 x lounas, 2.ruokalajia ruokajuomana lasi viiniä/olut, vesi, kahvi/tee 

-2 x lounas 3.ruokalajia ruokajuomana lasi viiniä/olut, vesi, kahvi/tee 
-1x illallinen 3. ruokalajia lasi viiniä/olut, vesi, kahvi/tee 

-1x illallinen 3. ruokalajia lasi viiniä/olut, vesi, kahvi/tee ja Klezmer musiikkikonsertti 
-ohjelman mukaiset sisäänpääsyt (Marian kirkko, Oskar Schindlerin museo, Mocak galleria, Riemu Synagoga, 

Auschwit-Birkenau museo sekä Wieliczkan suolakaivos) 
-kuulokkeet jokaiselle päivälle 

 

Lisämaksusta: 
-Yhden hengen huonelisämaksu 195 € 

 
Hotellitiedot: 

Vienna House by Wyndham Andels Cracow **** 

ul Pawia 3. 31154 Cracow 
https://www.viennahouse.com/en/andels-cracow/the-hotel/overview.html 

 
Vienna House Andel's Cracow on tasokas ja nykyaikainen 4 tähden hotelli, jonka sijainti on loistava vain 

muutaman minuutin kävelymatkan päässä Krakovan Vanhan kaupungin pääaukiolta.  Päärautatieasema ja 
kaupungin suurin ostoskeskus sekä Galeria Krakowska sijaitsevat hotellin lähellä. Hotellissa on monipuolinen 

buffetaamiainen Mavericks-ravintolassa, jossa on tarjolla myös päivän muita ruokailuita. Smok-baari palvelee 

iltaisin. Hotellissa on myös sauna ja kuntokeskus. 

https://www.viennahouse.com/en/andels-cracow/the-hotel/overview.html


 

Tilavissa huoneissa on taulu-tv, tallelokero, ilmastointi, minibaari, hiustenkuivaaja, kahvin ja teen 
keittomahdollisuus, ilmainen WiFi sekä wc suiku/kylpy. 

 

 
 
 

Matkalla mukana Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston edustaja. 

 
Ilmoittautumiset 28.2.23 mennessä liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi tai 0201 303 333 tai 

myynti@pohjolanmatka.fi tai 0201 303 330. 
 

Pyydämme huomiomaan, että paikkoja on rajoitetusti. 

 
Varauksen yhteydessä on ilmoitettava passin mukainen koko nimi sekä mahdolliset erikoisruokavaliot. 

 
Matkustusasiakirjana passi tai poliisiviranomaisen myöntämä virallinen henkilökortti. 

Suosittelemme matkustusasiakirjan olevan voimassa 3 kk maasta poistumisen jälkeen. 

 
Matkustaja on itse vastuussa matkustusdokumenteista. 

Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajalle aiheutuneista vahingoista, mikäli matka estyy tai keskeytyy 
puutteellisten matkustusasiakirjojen, matkustusluvan tai kohdemaan vaatimien muiden dokumenttien 

epäämisen tai puuttumisen vuoksi. 
 

Suosittelemme ottamaan matkavakuutuksen, jossa on riittävä peruutusturva. 

 
Matka soveltuu rajoitetusti liikuntarajoitteisille. Kysy tarvittaessa lisätietoja. 

 
Turvallisesti ja vastuullisesti 

Noudatamme matkoillamme ulkoministeriön matkustussuosituksia, viranomaismääräyksiä ja THL:n 

ohjeistuksia.  
 

Maksu- ja matkaehdot 
Matkasta maksetaan varausmaksuna 350 € /hlö 14 vrk sisällä varauksesta. Loppumaksu on maksettava 45 

vrk ennen matkaa. 
 

Erityisperuutusehdot koskien Krakovan matkaa 15.-18.5.2023 

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka milloin tahansa ennen matkan alkamista. Tällöin matkanjärjestäjällä 
on oikeus periä peruutusmaksuja seuraavasti: 

-jos peruuntuminen tapahtuu 45 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu 350 euroa/hlö. 
-jos peruuntuminen tapahtuu 44-31 vrk ennen matkan alkua peruutuskulu ovat 50% matkan hinnasta. 

-jos peruuntuminen tapahtuu 30-0 vrk ennen matkan alkua peruutuskulut ovat 95% matkan hinnasta. 

 
Lisätietoja liittyen matkan peruuttamiseen ja matkavakuutukseen löytyy Pohjolan Matkan nettisivuilta 

yleisistä matkapakettiehdoista eli https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot. 
 

Matkaliput toimitamme sähköpostilla n. 2 viikkoa ennen lähtöä. 

 
Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin 

ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia EU-oikeuksia. Pohjolan Matka on täysin vastuussa 
koko matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta. Lisäksi Pohjolan Matka on hankkinut lainsäädännössä 

edellytetyn suojan palauttaakseen maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvatakseen 

mailto:liisa.kovanen@pohjolanmatka.fi
mailto:myynti@pohjolanmatka.fi
https://www.pohjolanmatka.fi/fi/matkainfo/matkapakettiehdot


paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 

mukaisista tärkeimmistä oikeuksista. 
 

Tätä matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkan suorittamisen ja varaamisen kannalta 
oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA -maihin että niiden ulkopuolisille alueille. 

Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita. 

 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka.  
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