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En resa genom kulturhistorien – 
EkmanResor 1st Bussness Class arrangerar höstens stora 

resa till Krakow och Warszawa 
 

#ekmanresorrullar 

 

Onsdagen den 27 september 2017 avgår EkmanResor 1st Bussness Class stora höstresa, med en 

upplevelserik och oförglömlig 7-dagarsvistelse i de historiska och kulturella städerna Krakow och 

Warszawa i Polen. Kultur och historia i överflöd präglar den vackra, före detta huvudstaden, Krakow; 

här finns unika pärlor såsom de berömda saltgruvorna, slottet tillika landmärket Wavel, och de 

judiska kvarteren med Oskar Schindlers fabrik. Den polska huvudstaden Warszawa, som blev svårt 

bombat under Andra världskriget, har idag återuppbyggts till sin fulla prakt och är idag en politisk 

och ekonomisk viktig metropol i Europa. Stadsrundvandringar i städerna upplevs dels på egen hand 

och dels genom gedigna och givande guidade visningar. Resan till Polen sker med buss. 

 

- Polen är ett land fullt av historia. Trots att det ligger tvärs över Östersjön är det mycket som 

skiljer våra länder åt. Det krävs att man faktiskt upplever Polen på plats för att på riktigt förstå 

hur fantastiskt mycket kultur det finns att ta in. Krakow har exempelvis svenska band genom 

kopplingen till kung Sigismund Vasa, som lät uppföra kyrkor och slott hisnande tinnar och torn. 

Huvudstaden Warszawa totalförstördes i det senaste världskriget, men idag är staden 

återuppbyggd på ett sådant sätt att man enkelt kan kalla det för en av Europas vackraste 

städer. Vistelsen i Polen blir ett minne för livet, säger Johan Ekman, Grundare och VD 

EkmanResor 1st Bussness Class och EkmanBuss Flexibussitet. 

 

För mer information om resan samt bokningsförfrågan vänligen besök: 

http://www.ekmanresor.se/Krakow-Warszawa-Rundresa-Polen-krawar-sv/article 

 

Besök gärna EkmanResor 1st Bussness Class nyhetsrum och ta del av aktuella nyheter, bilder, artiklar, och 

mycket mer: 

http://www.mynewsdesk.com/se/ekmanresor 

 

För mer information, intervjuförfrågningar och ytterligare bildurval, vänligen kontakta:  

Stephanie G. Bonn, Zap PR  

Telefon: +46 (0)8 661 11 75  

Mobil: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 

 

Om EkmanResor 

EkmanResors ambition är att ta dig till platser du inte varit tidigare, eller kanske till just ditt favoritställe. Vi 

erbjuder personlig rådgivning och service, engagerade reseledare och guider samt ett kvalitetssäkrat 

hotellutbud. Våra prisade bussar rattas säkert och tryggt av certifierade chaufförer. 

Besök gärna: www.ekmanresor.se 

http://www.ekmanresor.se/

