
Studieresa koncentrationslägret Auschwitz 

samt det gamla Kraków och saltgruvan Wieliczka 
 

3 augusti – 7 augusti 2015 
 

Foto: Angelo Celedon.     
 

En resa i historia, kultur och upptäckarlusta! 
 

Christer Bergström är gymnasielärare med 30 års erfarenhet och har undervisat i historia, 

kultur- och idéhistoria och samhällskunskap. Dessutom är Christer internationellt känd som 

en av de största experterna på andra världskriget och har 25 böcker i ämnet bakom sig. Se 

bergstrombooks.se 

 

På denna unika resa, som arrangeras av Christer Bergströms Vaktel förlag i samarbete med 

Resia, bjuds inte bara på expertguidning på koncentrationslägret Auschwitz, utan det blir även 

guidad rundvandring i det gamla Krakow och besök i saltgruvan Wieliczka, uppsatt på 

UNESCO:s världsarvlista, samt föredrag av Christer Bergström om det senaste 

forskningsläget gällande Förintelsens rötter. 

 

För lärare och andra intresserade blir det en kväll med föredrag av Christer Bergström och 

gemensamt pedagogiskt utbyte: Hur kan man arbeta med Förintelsen i undervisningen i 

skolan. Tips på metoder och material. 

 

Därtill egen tid i Krakows gamla handelscentrum. 



PROGRAM 

 

 

MÅNDAG 3 AUGUSTI 2015 

 

Avgång flyg från Skavsta kl 18.40. Ankomst Krakow kl 20.30. Där väntar en transferbuss 

som tar oss direkt till vårt fina hotell där vi kommer att bo hela resan:  

Hotell Ibis Krakow Centrum.  

 

 
Marknadsplatsen i Gamla stan, Krakow. Foto: Diether. 

 

 

Hotellet ligger i centrum, på Ul. Syrokomli 2 30-102 i Krakow, alldeles inpå stadens gamla 

stadskärna, Stare Miasto (Gamla staden), som är uppsatt på Unescos världsarvslista. Vi har 

alla de stora sevärdheterna såsom Nationalmuseet, Stortorget (Rynek Glowny), Wawel-

palatset, den gamla judiska stadsdelen Kazimierz och floden Wisla inom gångavstånd.  

 

Ett besök i Kazimierz (med anor från 1300-talet) med dess många affärer, boklådor och 

restauranger med judiskt tema rekommenderas! Där kan man även uppleva konserter och 

spelningar med judisk folkmusik, såsom visor på jiddish och kletzmer. Missa inte heller 

Nationalmuseet, Polens största museum! 

 

Det blir gott om tid till utflykter på egen hand under resan. 

 

Alla våra rum på hotellet har dusch, WC, direkttelefon, sattelit-TV, luftkonditionering.  

Barn under 12 år bor gratis - delar rum med föräldrar. 



TISDAG 4 AUGUSTI 2015 
 

Kl 10.00 Stadsvandring med svensktalande guide i Krakow, 3 timmar. 

 

 
Wawel-palatset med katedralen. Foto Jan Mehlich. 

 

Krakow är Polens näst största stad med 755 000 invånare och har varit centrum för kultur, 

konst och vetenskap i över tusen år. Det var också landets huvudstad från medeltiden ända till 

1596, då den polsk-svenske kungen Sigismund flyttade huvudstaden till Warszawa. 

Stadens arkitektoniska och kulturell komplex är sedan 1978 upptaget på UNESCO:s 

Världsarvslista. 

 

Rundturen omfattar Krakows kända platser som Stortorget med dess historiska monument och 

många caféer. På detta livfulla och färgstarka torg får vi höra trumpetfanfarer från Mariacka-

basilikan och även musik från gatumusikanter. 

Mitt på torget står Sukiennice (klädeshallarna), en magnifik renässansbyggnad där man förr 

handlade med textilier. Numera finns här en jättestor souvenirmarknad och konstgalleri. På 

Stortorget reser sig även den majestätiska St. Mariakyrkan - Europas största medeltida kyrka - 

som vi naturligtvis gör ett besök i.  

Den guidade rundturen avslutas på Wavelberget som stolt höjer sig över Gamla staden. Här 

byggdes det Kungliga palatset som fram till slutet av 1600-talet var fäste för polska kungar. 

Polens kungar kröntes traditionellt i Wavelkatedralen, och efter döden begravdes de i 

katedralens valv. Katedralens vackraste del är Zygmuntkapellet, en pärla av italiensk 

renässans. Vi ser katedralen från utsidan. 

 

Eftermiddagen fri i Krakow. 

 

Kl 18.00 gemensam middag på hotellet. 

Kl 19.30 föredrag av Christer Bergström: Rötterna till den nazistiska Förintelsen – det senaste 

forskningsläget. 



ONSDAG 5 AUGUSTI 2015 

 

Kl 08.30 avfärd med turistbuss för heldags studiebesök på det gamla koncentrationslägret 

Auschwitz – Birkenau. 

Svensktalande guide. 

 

 
        Foto: Saava. 

 

Koncentrationslägerkomplexet i Auschwitz anlades av den tyska ockupationsmakten i Polen 

1940. Auschwitz-Birkenau (Auschwitz II) var förintelselägret där gaskamrar och krematorier 

installerades för det systematiska mördandet av människor i industriell skala.  Detta blev det 

den viktigaste platsen för nazisternas Förintelse. Minst 1,1 miljoner människor mötte döden 

på denna fruktansvärda plats. 

Museet består av fångbaracker, gaskammare och krematorium. Allt står bevarat i ursprungligt 

skick. 

 

 
                     Foto: WeEzE. 

 

Då studiebesöket tar hela dagen, ingår en trerätters lunch i besöket.  

Beräknad återkomst till hotellet kl 19.30. 



TORSDAG 6 AUGUSTI 2015 

Kl 09.30 bussresa till saltgruvan Wieliczka, ca 30 minuters färd från Krakow. 

Svensktalande guide. 

 

 
Saltgruvan Wieliczka. Foto: Cezary P. 

 

Saltgruvan Wieliczka anses vara en av världens under. Sedan 1978 är saltgruvan upptagen på 

UNESCO:s Världslista över kulturarv. 

 

Vårt studiebesök sker på gruvans tre höjdnivåer med 2 km gångar och 20 kammare sprängda i 

saltet, allt på mellan 64 och 135 meters djup. 

 

Där besöker vi bl.a. St. Kingas kapell - en makalös underjordisk kyrka helt i salt. Kandelabrar, 

altare, skulpturer och golv – allt är urgröpt ur flera lager salt. Vi förevisas hur gruvarbetarna 

arbetade förr i tiden och kommer att avnjuta en specialkomponerad ljud- och ljusföreställning. 

Då studiebesöket tar hela dagen, ingår en trerätters lunch i besöket.  

 

 

Ca kl 15.00 återfärd till hotellet med buss. 

 

 

Eftermiddagen fri i Krakow. 

 

 

Kl 19.00 föredrag av Christer Bergström och gemensamt pedagogiskt utbyte: Hur kan man 

arbeta med Förintelsen i undervisningen i skolan. Tips på metoder och material. 

 



FREDAG 7 AUGUSTI 2015 

 

Heldag fri i Krakow. 

 

 
Restaurang i judiska stadsdelen Kazimierz, inom gångavstånd från vårt hotell. Foto: Jongleur100. 

 

 

Tips på egen hand: 

 

*Polens nationalmuseum (Muzeum Narodowe w Krakowie, på 1 Al. 3 Maja / Mickiewicza, 

bara ca 200 meter norr om vårt hotell). 

Polens största museum med 11 avdelningar, 11 gallerie, 21 avdelningar, två bibliotek och 12 

konservatorier. Museet omfattar inte mindre än cirka 800 000 föremål. Fotografering och 

filmande är fritt och tillåtet!. Öppet tisdag-lördag kl 10.00-18.00. 

krakow-info.com/museum2.htm 

 

* Oscar Schindlers fabrik – känd från filmen Schindlers list. 

Fabriken står kvar och har nu gjorts till museum. Den är belägen på 4 Lipowa-gatan, ca  3 km 

sydost om hotellet. Öppet tisdag-fredag kl 10.00-20.00. Entré 19 zloty. 

krakow-info.com/schindler.htm 

 

* Krakows flygmuseum (Muzeum Lotnictwa Polskiego,  17 Jana Pawla II, på det gamla 

flygfältet Rakowice) ligger ca 3 km öster om hotellet. Man kan ta sig dit med spårvagn nr 4, 

5, 9, 10, 15 och 40. Öppet tisdag-fredag kl 09.00-17.00.  Entré 14 zloty (ca 31 SEK). 

krakow-info.com/aviation.htm 

 

Kl 18.00 busstransfer till Krakows flygplats. 

Kl 21.05 flyg från Krakow. Ankomst Skavsta kl 22.55. 



Vill du fördjupa dig i Förintelsens historia och bakgrund – då är 

detta din önskeresa! 

 

Historiskt intresserad i allmänhet? Här finns mängder av 

historisk lärdom! 

 

Vill du ha en resa som ger såväl förkovring som tid till avkoppling 

och nöje – då har du hittat rätt! 

 

Jobbar du som lärare? Sprid det gärna i arbetslaget och bland 

kollegerna! 

 

 
 

I priset för denna unika resa ingår: 

* Flygresa t.o.r. med 10 kg handbagage + 15 kg incheckat bagage 

* Flygskatt. 

* EU-moms på resan. 

* Transfer flygplats-hotell t/r. 

* Resor till utflyktsmålen. 

* Entréer till alla planlagda studiebesök. 

* Guidning med svensktalande guide. 

* Alla föredrag. 

* Hotellboende i delat dubbelrum inkl. frukost. 

* Två stycken trerätters måltider. 

Teknisk arrangör är Resia i Eskilstuna som ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

 

Kostnad för hela resan: Endast 6 499 kr. 
(med reservation för ev. valutakursändringar. Valutakurs per 27 februari 2015 9,8631.) 

 

Önskas boende i enkelrum tillkommer en avgift på totalt 1 200 kr. 

 

Med reservation för eventuella ändringar. 

 

NU ÄR DET DAGS ATT ANMÄLA SIG DEFINITIVT!  

SENASTE ANMÄLNINGSDAG ÄR FREDAG 27 MARS! 

 

Anmälan sker genom att betala in anmälningsavgiften 2 000 kr till bankgironummer 

576-4162 för Vaktel Förlag samt att maila in bekräftelse till vaktelforlag@gmail.com 

 

När du betalat in din anmälningsavgift är du anmäld.  

 

 

 


