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Andrea Bocelli i Krakow     19.-22.11. 2020 

  

  

Den enestående italienske tenoren Andrea Bocelli vil opptre i Touron 

Arena i Krakow. Bli med på lesertur til Polens gamle kongehovedstad på 

en reise fylt med musikk og kulturelle opplevelser. 

 

DAG 1 Avreise 

Avreise morgen/formiddag med fly fra Stavanger lufthavn Sola til Krakow. Vi 

starter oppholdet med en buss sightseeing i Krakow før innsjekk  3 netter på 

Novotel Centrum ****  sentralt ved Wavelhøyden og gangavstand til gamlebyen. 

Middag på retaurant. 

 

Dag 2 Krakow  

Etter frokost gjør vi en guidet tur til fots i gamlebyen. Vi ser markedsplassen, St. 

Marys kirke, rådhustårnet og flere berømte historiske bygninger. Ettermiddagen 

til fri disposisjon for å oppleve Krakow. Om kvelden samles vi på Morskie Oko 

Restaurant med middag og musikalsk innslag / folklore. 

 

Dag  3 Saltgruvene / Bocelli konsert 

Frokost og avreise ut av byen til salgruvene Wielisczka. Vi får besøke den eldste 

delen av gruven hvor det har vært over 700 år produksjon. Her får vi se 

gallerier, utsmykkede rom og et kapell fordelt på 3 nivåer. Gruvene har siden 

1978 stått på UNESCOs verdensarvliste. Retur til sentrum med innlagt fritid. 

Middag på restaurant før vi ankommer Tauron Arena  hvor vi har gode 

seteplasseringer i  kategori A. Denne unike artisten  Andrea Bocelli, verdsatt over 

hele verden vender nå tilbake til Krakow. Konsertene  hans med kor og solister 

har vært ekstremt populære og billettene er tidlig utsolgt. Hans repertoar 

inneholder de mest kjente og vakreste perlene  i hele hans musikalske karriere. 

Et arrangement som vil passe for  elskere av opera-arier og  
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populærmusikkballader. Retur til hotellet etter konserten. 

 

Dag 4  Hjemreise 

Frokost. Avreise iløpet av dagen  med egen buss til Krakow flyplass.  Fly til 

Stavanger. 

 

REISEFAKTA 

DATO: 19.-22.11. 2020 

FLYTIDER: vil være klare våren 2020 og legges ut på vår hjemmeside.  

PRIS: 10 500,–  kr per person i dobbeltrom 

PÅMELDINGSFRIST: 01.04. 2020 

 

PRISEN INKLUDERER:  

o Flyreise Stavanger – Krakow t/r 

o Reiseleder fra Boreal Reiser 

o 3 overnattinger på Novotel Centrum Krakow****  inkl. frokost 

o Bussightseeing dag 1 

o 3 middager med kaffe og mineralvann 

o Guidet tur i gamlebyen 

o Omvisning i saltgruven Wieliczka 

o Andrea Bocelli konsert med setekategori A  

o Busstransport iht. program 

 

IKKE INKLUDERT:  

o Enkeltromstillegg 3 netter: 990,- kr  

o All drikke som ikke er spesifisert 

o Tips til sjåfør/lokalguide 

 

Informasjonsbrev om turen sendes ut 10-14 dager før avreise. Sjekk at navn på alle 

påmeldte på bestillingsbekreftelsen er identisk med pass, inkl. alle for-, mellom og 

etternavn, for å unngå navneendringsgebyr.  
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