
HOTEL: ANDEL’S BY VIENNA HOUSE CRACOW
Hotellet ligger rett ved Rynek Glowny, det store torget i  
Krakow, som er et av Europas største torg fra middelalderen.
Pawia 3, 31 - 154, Krakow.
+48 12 660 01 00

BLI MED OSS TIL KRAKOW  
  2. - 4. april 2019!

Program dag 1:  
• Lunsj på hotellet etter innsjekk 
• Møte med nyheter fra Samkjøpsgruppen,  
 og innlegg fra våre leverandører
• Faglig innspill, ekstern foredragsholder
• Middag på Szara Ges restaurant.
 Kvelden avsluttes på Louis Club

Program dag 2: 
• Tur rundt i Krakow, med gruppearbeid.  
 Vi besøker de viktigste sightseeing -  
 stedene. Vi stikker innom unike   
 serveringsteder, der vi får smake på  
 deres spesialiteter. Turen avsluttes med  
 lunsj på Szara Kazimirez i det jødiske   
 kvartalet.
• Middag kveld 2, vil foregå på Wesele   
 restaurant, som er en tradisjonell polsk  
 restaurant, med polsk meny og   
 folklore show. 

Program dag 3:  
Frokost og hjemreise  

Hvert år inviterer vi våre med lemmer, og våre  
sam arbeids partnere, til bransjetreff.  
Vi har arrangert turer til blant annet Berlin,  
København, Wien, London, Amsterdam, og i 
2018, gikk turen til Brighton. Tilbakemelding ene 
fra del   tagerne har vært veldig gode. Turene er 
populære, og det er det mange gode grunner til. 
Her får du god anledning til å bli kjent med andre  
medlemmer, våre leveran dører, og oss i  
Samkjøpsgruppen. Treffene skal gi påfyll, både 
faglig, og sosialt. Vi har derfor lagt opp til et 
innholdsrikt program, med faglige innspill og 
god mat og drikke.

Samkjøpsgruppens bransjetreff 2019 går til 
Polen og Krakow. Krakow er en av de største,  
og eldste byene i Polen. Byen regnes som en av 
Europas vakreste, og er skrevet inn på  
UNESCOs liste over verdens kulturarv, og  
trekker til seg over 7 millioner turister årlig.

AVREISETIDER  
02.04.19 Departure Trondheim 10.25 - Arrival Krakow 12.50 
04.04.19 Departure Krakow 13.20 - Arrival Trondheim 15.40

Departure from Oslo 09.40 - Arrival Krakow 11.45 
Departure from Krakow 12.15 - Arrival Oslo 14.25 


