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Hvad ka’ Krakow?
De5: Hovedstaden i 
regionen Lillepolen 
ligger kun en kort 

flyvetur fra Danmark. 
Her guider vi dig til 

fem af de mest besøgte 
seværdigheder i og 

omkring Polens 
næststørste by.

AF JAKOB ØSTER, TEKST OG FOTO
REJSER@WUNDERKIND.DK

Wieliczka 
saltmine

I Krakow-forstaden Wieliczka ligger 
en af verdens ældste saltminer. Den 
blev åbnet i 1200-tallet og udvandt 
husholdningssalt uafbrudt helt frem 
til år 2007. Den kommercielle mine-
drift blev dog nedlagt i 1996 på grund 
af lave priser på salt samt oversvøm-
melser af mineskakterne. Minen er 
i dag på verdensarvslisten og besøges 
årligt af mere end en million turister. 
Minens attraktioner består blandt 
andet af dusinvis af statuer, tre kapel-
ler og en komplet katedral, der er ble-
vet skåret ud i saltsten og som kan 
rumme flere hundrede besøgende.  
Inde i det imponerende underjordi-
ske kirkerum kan man blandt andet 
betragte de store, tunge lysekroner, 
som er udsmykket ved brug af utal-
lige saltkrystaller.

Praktisk: Der er mange daglige tog 
mellem Krakow hovedbanegård og 
Wieliczka (26 minutters togtur). 
Indgang til minen inkl. guidet 
rundtur koster 109 zloty (180 kr.) 
for en voksen eller 307 zloty (500 
kr.) for to voksne og to børn. 
Billetter bestilles online på forhånd.

Schindlers fabrik

Krakow Zoo
Dyreparken byder på et imponeren-
de antal rovdyr – blandt andet: 
Amurtigre, jaguar, sneleopard, pan-
ter, leopard, ocelot, karakal, serval, 
los og løver. Haven er særligt kendt 
for at få mange sjældne dyr til at for-
mere sig, og man har især succes med 
at få netop de store kattedyr til at yng-
le. Udover rovdyr findes blandt andet 
et stort udvalg af aber og lemurer 
(halvaber). Stedet har I alt 1.500 dyr 

fordelt på 260 forskellige arter. Ha-
vens areal udgør næsten 17 hektar 
og den besøges årligt af omtrent 
300.000 gæster.

Praktisk: Adgang koster 22 zloty (40 
kr.) for en voksen eller 115 zloty for 
en familie (2 + 2). Moderne 
bybusser (5 kr. pr voksen) leder fra 
Krakows centrum de syv kilometer 
til Zoo.

Det lå ikke i kortene, at Oskar Sc-
hindler skulle redde mere end tu-
sinde jøders liv. Som opportunistisk 
forretningsmand overtog han i 1939 
en tidligere jødisk emaljefabrik in-
klusive billig, jødisk arbejdskraft. 
Han levede et komfortabelt liv uden 
de store samvittighedskvaler indtil 

Krakows jødiske ghetto blev ryddet 
i 1942, og mange jøder blev sendt til 
arbejdslejre. Forfærdet over udvik-
lingen skyndte han sig at sikre ar-
bejdstilladelser til 1200 af sine jødi-
ske ansatte og reddede derved med 
stor sandsynlighed deres liv. Fabrik-
ken ligger stadig på samme adresse, 

men er i dag om-
dannet til et top-
moderne multi-
mediemuseum.

Praktisk: 
Beliggende lige 
syd for det 
jødiske kvarter 
og Wisla-floden. 
Billetter koster 
28 zloty (50 kr.) 
for en voksen 
eller 56 zloty 
(100 kr.) for en 
familie. Book 
online og i god 
tid. 

Auschwitz
Omtrent 60 kilometer vest for Kra-
kow ligger koncentrationslejren 
Auschwitz. Den første lejr – 
Auschwitz I - blev i 1940 indrettet i 
en tidligere kaserne og senere kom 
række underlejre til; den mest kend-
te af disse er Birkenau hvor jernba-
nesporene fører direkte ind til fan-
gelejre, krematorier og gaskamre. 
Fangerne skulle blandt andet slæbe 
cement og armeringsstål til lejrenes 
udvidelse – og nogle kvinder skulle 
i vand til livet rense damme, der skul-
le bruges til fiskeopdræt. Omtrent 
en million jøder anslås at have mistet 
livet i disse lejre. Op mod to millio-
ner turister besøger årligt Auschwitz 
og bliver mindet om stedets gruful-
de historie.

Praktisk: Guidede ture kan enten 
købes fra Krakow eller direkte foran 
Auschwitz I. Individuelle besøg 
uden guide er gratis, men skal 
bookes online i god tid. Der er gratis 
shuttlebus, som kører de 2 km 
mellem Auschwitz 1 og Birkenau. 

Den gamle by
Helt inde i selve hjertet af Krakow 
ligger Stare Miasto – den gamle by. 
På nærmest genial vis er bydelen om-
kranset af en smal park og dermed 
afskærmet fra den øvrige bys spor-
vogne og hektiske trafik. Midt i om-
rådet ligger Rynek Glowny – den 
enorme markedsplads. Her ved by-
ens mødested nummer ét finder man 
hestevogne, caféer og handelspladser 
i hobetal. Pladsen daterer sig tilbage 
fra 1200-tallet og under jorden fin-
der man klassiske kælderbeværtnin-
ger med buede hvælvinger. Resten 
af den gamle by byder på museer, 
slotte, traditionelle restauranter samt 
et leben af souvenirsælgere og op-
portunistiske gademusikanter.  

Praktisk: Prisniveauet i Krakow er 
efter danske standarder særdeles 
overkommeligt, så det er et godt sted 
at gå ud at spise og drikke. En halv 
liter fadøl koster selv på de mest 
centrale og eksklusive beværtninger 
typisk under 20 kroner.


