
 
 
     F E B K 

 
1. – 5. september 

 
Ferð til Krakow, Póllandi 

 

 
Flogið verður með Wizz Air flugfélaginu frá 
Keflavík þriðjudag kl. 15:35 og lent 21:45 að 
staðartíma. Upplýsingar um ferðina eru 
meðfylgjandi og þær skoðunarferðir sem í boði 
eru auk hátíðarkvöldverðar. Áhersla liggur á að 



panta ferðina fyrir 8. febrúar og greiða fyrir þann 
tíma staðfestingargjald kr. 30.000.- Síðan er 
nægur tími til að velja skoðunarferðir, matseðil og 
þátttöku í hátíðarkvöldverði.  Verð í 
skoðunarferðir er gefið upp sbr. yfirlitið, en hann 
er á bilinu 6.800.- til 9.700.- krónur. Flug og hótel 
með tvo í herbergi kostar í dag 109.000.- kr. Það 
getur breyst lítillega. Heimflug er kl. 12:20,  5. 
september og lent í Keflavík kl. 14.50. Greiða 
verður alla upphæðina 6 vikum fyrir brottför sem 
er 21. júlí. Kostnaður við rútuferðir til og frá 
flugvellinum liggur ekki fyrir enn sem komið er. 
Rúta fer frá Gullsmára kl. 12:30. Kostnaðurinn 
mun bætast við það verð sem uppgefið er í 
ferðalýsingunni. Góðfúslega skrifið „Rúta“ við nafn 
ykkar ef þið hyggist ferðast með henni til og frá 
flugvellinum. Fararstjóri verður Helgi Ágústsson, 
formaður ferðanefndar. 
 
Skráning í ferðina er í félagsmiðstöðvunum, 
skrifstofu FEBK í Gullsmára á skrifstofutíma, 
mánudaga og miðvikudaga frá kl. 10:00 – 11.30, 
síma 554 – 1226 og í tölvupósti til febk@febk.is 
 

mailto:febk@febk.is


Til frekari fróðleiks skal þess getið að Krakow er 
önnur stærsta borg Póllands og meðal þeirra 
elstu. Hún er syðst í Póllandi og liggur á bökkum 
Vistula árinnar og við rætur Karpatafjalla. Saga 
hennar er rakin til 7. aldar. Borgin var höfuðborg 
Póllands þar til 1596 og er síðan árið 2000 á 
heimsminjaskrá UNESCO. Íbúar eru nú taldir 
770.000, en um 8 milljónir búa innan við 100 km. 
radíus. Borgin slapp að mestu við sprengjuárásir á 
stríðsárunum, en gyðingum borgarinnar sem voru 
um 70 þúsund var ekki hlíft og voru fluttir til 
Auschwitz í nágrenninu. 

 

 



Kvikmyndin Schindler´s List (1993), sem hlaut 7 
Óskarsverðlaun fjallar um þann tíma. Erkibiskup 
borgarinnar Karol Wojtyla var kjörinn páfi 1978 og 
tók sér nafnið Jón Páll II, fyrsti páfi sem var ekki 
ítalskur í 455 ár. Það sama ár var gamli hluti 
borgarinnar settur á heimsminjaskrá. Meðal 
merkra bygginga í renaissance og barokk stíl má 
telja Wawel dómkirkjuna, konungskastalann á 
bökkum Vistula, basilíku heilagrar Maríu, 
Péturskirkjuna og Pálskirkjuna. Borgin var 
bókmenntaborg UNESCO 2013. Hún varð 
höfuðborg Póllands 1038. 15. Og 16. öldin eru tali 
gullaldarár borgarinnar. Meðalhiti í Krakow í 
september er 18,4°C. 
 
Ferðanefndin 
 
 

 
 

 


