
Krakow 2021 informationsseddel 
 
Afrejse: 
Mandag d. 18/10 mødes vi i klubben kl. 9.00 (Flyafgang 12.10) 
Fly: SK1735 fra København Kl. 12.10 - Ankomst Krakow kl.13.40  

Hjemkomst: 
Fredag d. 22/10 Ankommer vi i Københavns Lufthavn kl. 21.55 hvor børnene skal afhentes af jer forældre 
Fly: SK1736 afgang fra Krakow Kl. 20.25 – Hjemkomst København kl. 21.55 

Hvad er inkluderet i turen?: 
- Fly t/r 
- Transport til og fra lufthavn 
- Hotel Draggo House 
- Morgenmad på hotellet 
- Gruppe- og afbestillingsforsikring (se hjemmesiden for nærmere information) 
- Aktivitetsdag + transport (Auschwitz) 
- 4 meget glade og flinke medarbejdere. Thomas, Louise, Andres og Marck.  

 
Hvad skal I selv sørge for: 

- Penge til frokost og aftensmad (Vi anbefaler 800-1000 kr.) 
- Lommepenge til eget brug 
- Gyldigt pas… Tjek det hellere en ekstra gang. (SKAL afleveres til Krakow medlemsmøde ONSDAG D.15/9-2021) 
- Udfyldt infoseddel (SKAL afleveres til Krakow medlemsmøde ONSDAG D.15/9-2021) 
- Tilladt bagage 20 kg/ 8 kg håndbagage 
- Medbringe blå sygesikringsbevis 
- Veksle penge inden turen, gør det evt. sammen med en anden, så i kan spare gebyr 
- Spis en god gang morgenmad hjemmefra 
- Husk mavetaske eller lign til jeres penge, telefon mm! 
- VIGTIGT!! 30 Euro i depositum til hotellet. (SKAL afleveres til Krakow medlemsmødet ONSDAG D.15/9-2021). 
- Hvis i vil bruge jeres mobil på turen, så tjek lige op på, om I har et EU-mobil-abonnement 

Særligt i forhold til Corona: 
-  I skal have penge med til at købe en håndsprit, som I skal bruge i Krakow (købes det hjemmefra skal det ligge i den 

store kuffert der tjekkes ind og ikke i håndbagagen) 
-  Husk hyppig håndvask og afstand 
-  Klubben sørger for mundbind til hele turen 

 
VIGTIGT VIGTIGT – følgende skal afleveres til medlemsmødet onsdag d. 15/9-2021 kl. 19.00-20.00 

- Pas 
- Kopi af blå sygesikringskort 
- Depositum til hotel (30 Euro) 
- Personlig informationsseddel 
- Fuldmagt 

 
Hotel Info: 

Draggo house  

Gołębia 6, 31-007 Kraków, Polen 

+48 798 757 798 

https://draggo.house/ 

 

Vi glæder os til en super fed tur…        

Mange hilsner fra   
Marck, Thomas, Andres og Louise  


