
Cracow: Majesty of the past Fredag 30. august

Lordag 31. august

sondag 1. september

1130 Planlagt ankomst flyplassen i Krakow.
Busser til Auschwitz – Birkenau.
Stopp underveis med enkel servering i det fri.
 (Bagasjen sendes rett til hotellrommene).

1330 Guiding i grupper. Auschwitz-komplekset besto av
3 arbeidsleire som under den andre verdenskrig huset
opptil 20.000 fanger av jøder, sigøynere, homofile,
kristne, kriminelle og nazi-motstandere. Et av
europas best dokumenterte vitnesbyrd over grusom-
hetene som skjedde i denne perioden. En sterk
opplevelse!

1600 Buss til Krakow by.

1700 Mottagelse på hotellet.

1730 Fri på hotellet – bar i 1 etg.
Svømmeanlegg og sauna åpen.
Info-disk i resepsjonen.

1930 Buss til slottet
NIEPOLOMICE, ul. Zamkowa 2.

“Medieval Castle Dinner”

Spesialkomponert
teatralsk helaften.

0045 Buss tilbake til hotellet.

0800 - 0945 Frokost i egen frokostsal

1000 - 1300 Sightseeing!  KRAKOW  BY‘S historie og
severdigheter.
(Husk å ta på gode sko!)

1345 Buss til DWOR.
Lunsj og aktiviteter på DWOR w. TOMASZOWICACH.
(Antrekk fritidsklær/joggesko).

1800 Buss tilbake til hotellet for å ta på finstasen.
Fri på hotellet.

2000 4 ETASJER TKGL-PARTY.
Østeuropeiske buffeer, 4 ensembler – mavedans m.m.

0130 Buss til hotellet.

0800 – 0915 Frokost i egen frokostsal. Sauna og svømmebasseng
åpent fra 0700.
(Husk å sette kofferten i resepsjonen)

0920 Buss til de berømte saltgruvene i  WIELICZKA.
Saltgruvene har kilometervis med gruveganger, eget
kapell, fantastiske saler, eget museum og til og med
et sanatorium. (Alternativ sightseeing for dem som
ikke ønsker å delta av helsemessige årsaker). Man
kan komme ned og opp med heis eller via 378
trappetrinn.

1330 Buss til markedsplassen i Krakow.

1400 FAREWELL – LUNCH på restauranten NOWOROLSKI
med anledning til å besiktige Mariakirken, handle i
håndverksbodene på markedsplassen eller bare nyte
folkelivet på denne enorme plassen som gjenspeiler
møtet mellom øst og vest-europa.

1630 Avreise busser til flyplassen.

1825 – 2125 F50 med ankomst Gardemoen kl 2125 lokal tid.

1825 - 2025 Boeing 737-400 med ankomst Gardemoen 2025 lokal
tid..

Krakow - en moderne by med fortidens majestetiske preg!

Krakow fremstår i dag som en solid båtsmannsknop mellom øst og vest, gammelt
og nytt, og er ikke minst en by med historie på godt og vondt. Byen bærer i
særdeleshet på minner - disse vil vi at dere skal
få oppleve!

Krakow har et bredt spekter av severdigheteter
å by på, og et weekend-opphold vil vel gi mest
smakebiter av disse. Gode smakerbiter,
selvsagt!

Som reiseledere ser vi frem til å
dele disse historiske
indrefileter med dere,
som inntas via buss og
“tassen-tassen” i
Krakows områder!

Turen legges også innom
Auschwitz, - et fortidens
grøss som er vanskelig å
forholde seg til. I vår
frivillighet minnes vi med
respekt dem som engang ufrivillig
var der.

Foruten historiske fragmenter, byr
turen også på “middelalderske”,
gastronomiske høydepunkter, og vel-
lagrede druer som vi håper gir grobunn
for hyggelig, verbal ping-pong,- denne gang
uten sorte kapper!

Velkommen til Krakow Velkommen til Krakow Velkommen til Krakow Velkommen til Krakow Velkommen til Krakow !

Auschwitz-Birkenau, konsentrasjonsleir

Del av  forsvarsmuren
fra  Middelalderen

Pave Paul II,
tidl. Erkebiskop Wojtyla av Krakow



Produsent og teknisk arrangør:

30. august - 1. september 2002

Reiseledere

Majesty of the past:

Nedre Berg Gard

Nedre Berg Gård er en slektsgård med røtter fra år 1000 e.Kr. I dag er hele
gården ombygd til næringslivsarrangementer med 65 senger, 3 restauranter,
konferanseavdeling og et rikholdig tilbud med aktiviteter og
underholdningskonsepter utendørs og innendørs. De mest særegne bygninger
er hovedbygningen fra 1920 hvor det arrangeres eksklusive middager og
frokoster, eller Stabburet fra 1650 der det under vinterlekene ble arrangert
VIP-middager for IOC og ledergruppene fra de 5 største konsernene fra USA.
Vi har de siste 10 årene arrangert ca 800 næringslivsarrangementer av variert
karakter.

Den største restauranten er Gildehallen Bloksberg - en av Norges mest unike
festsaler med plass til inntil 900 personer som alle ser scenen! Gildehallen har
en overveldende atmosfære med rik utsmykning av troll – norrøne figurer og

antikviteter. Miljøet inviterer til fantasifulle helaftener med helgrillet okse
eller lam, 30 retters bugnende koldtbord visuelt anrettet i antikke hestevogner.
Fleksibilitet gjør lokalet intimt for alle grupper fra 50 til 900 mennesker og vi
har arrangert en rekke “middelaldergilder”, “Hawaii-party i januar”, “irsk
aften med riverdans” –julebord - firmafester med kjente artister og band.
(D.D.E. –  Hellbillies – Herbjørg Kraakevig - Otto Jespersen – Viggo Sandvik
m.fl.).

Mindre messer er også mulig!  Det er 160m2 dansegulv, scene og teknisk
utstyr for lyd/lys/pyroteknikk etc. som muliggjør alt fra orkester - revyinnslag
- stand up eller solo-opptredener. Vi kan også produsere
en helaften utfra ditt budsjett og ønske. Vi har
kompetansepersoner i vår stab som gjennomfører
kjøreplanen, og vår organisasjon er drillet i å
håndtere store og små arrangementer.

Nedre Berg Gård arrangerer også events i utlandet
med spesiell erfaring på Tyskland (vin og
champagneturer til Alsace og Sør-Tyskland )
eller Østeuropa ( f.eks Leningrad, Warzawa,
Krakow ) eller Stockholm.

Vi  produserer og gjennomfører arrangementer og turer
i.h.t kundens ideer og budsjetter – og tilfører vår kompetanse
og kreativitet.

Tlf 62 36 01 08/908 98 425  e-mail: oleb2@online.no   internett: www.oleberg.no

St. Mary’s Church

Ole Berg, Nedre Berg Gård:

Har bygget opp, og har siden 1992 drevet Gildehallen Bloksberg, som i dag er
Norges største event-restaurant for næringslivet. En god kombinasjon av
aktiviteter, underholdning, mat og drikke er konseptets hovedingrediens.

Nedre Berg Gård vant i 1994 konkurransen for å arrangere toppmiddagene for
IOC, samt World Wide Manager-gruppene for Coca Cola, Rank Xerox, Kodak
m.fl. under vinterlekene på Lillehammer.

Jeg har tidligere vært internasjonal kontaktperson for Round Table Norge (10
år), og arrangert events i flere land.

Er utdannet Siviløkonom fra Universitetet i Mannheim, og har stort sett etter
endt studietid drevet egen virksomhet og produksjon, - også i Polen!

Ole Berg

Elisabeth Tvedte:

Jeg har i 10 år drevet med radio og reklame (voice over, sang, reklamefilm),
noe jeg fortsatt gjør. Inntil 2001 arbeidet jeg som prosjektleder i Nordic Event,
før jeg startet eget firma BETH COM som også driver med events’ og
arrangementer for ulike firmaer og grupper. I tillegg til dette har jeg også bred
erfaring som konferansier på show, messer o.l.

Videre har jeg tidligere vært programleder i Radio Tango og Radio Limelight.
Jeg har også arbeidet ett år i TV NORGE/Nyhetskanalen som værpresentør og
programleder, samt ett år i canal M som programleder.

Fra høsten 2002 starter jeg som prosjekt koordinator ved Rainbow Hotel Arena
Lillestrøm, i nært samarbeid med Norges varemesse som også flytter hit.

Elisabeth Tvedte

Markedsplassen


