Avresa den 19/9

Polen 2019

8 dagar

Dag 1. När alla embarkerat bussen startar resan mot Karlskrona. Vid 13-tiden stannar vi för att göra ett lunchuppehåll i Östergötland. Därefter fortsätter vi på E 22:an till trakten av Kalmar där vi tar ännu en paus. Nu är det
bara cirka en timmes körning kvar av dagens etapp. Incheckning och ombordstigning sker på Stena Lines färja som
ska föra oss över Östersjön till Gdynia. Vi flyttar in i våra utsides tvåbäddshytter för att sedan intaga middagen
ombord. (Vi reserverar oss för eventuella ändringar då rederiet ännu ej återbekräftat våra önskningar).
Dag 2. Efter ankomsten till Gdynia hälsar vi vår svensktalande guide Sigge välkommen ombord på bussen. Han ska
ledsaga oss under hela resan de kommande dagarna ända till Wroclaw. Så här finns det stora möjligheter att få reda
på allt om Polen. Framför allt gott om tid att komma med egna frågor och funderingar.
Efter avslutad rundtur i trestadsområdet intages lunch (ingår i resans pris) så går färden vidare mot Warszawa. Här
ska vi bo i två nätter på Mercure Warszawa Centrum. Middagen serveras i hotellets matsal.
På avresan den 19/9 ansluter troligen Sigge först dag 3 i Warszawa.
Dag 3. Nu tar oss Sigge med på en ordentlig rundtur i Warszawa. Han visar och berättar allt som är värt att veta i
Polens huvudstad. Det finns också tid för egna upplevelser på eftermiddagen innan samling sker i hotellrestaurangen.
Dag 4. Efter bekantskapen med Warszawa tar vi sikte mot Krakow. Raster görs med jämna mellanrum för lunch och
bensträckarpauser. Om allt flyter på bra sker ankomsten i god tid för inflyttning på Hotel Wyspianski Krakow. Även
här stannar vi i två nätter och äter våra middagar i hotellets restaurang.
Dag 5. I Krakow duggar sevärdheterna tätt och Sigge visar oss allt detta under förmiddagen. Det känns säkert skönt
att få en ledig eftermiddag för att ”ladda batterierna”.
Dag 6. Denna dag går i allvarets tecken. Auschwitz-Birkenau framkallar otrevliga rysningar hos de flesta. Trots allt
är det ett mycket intressant besök på ett av de största koncentrationslägren under andra världskriget.
För känsliga personer kan denna punkt vara alltför obehaglig. Därför är detta EJ inlagt i resans pris. För de som är
intresserade att följa med på detta besök måste en bindande anmälan göras vid bokningen av resan. Extrakostnaden
för detta besök inklusive muséets egen svensktalande guide är 150 SEK. Betalas på resebeviset/fakturan.
Sedan fortsätter vi mot Wroclaw där det förhoppningsvis blir tid över så Sigge får visa ”sin” stad innan vi tar farväl
och avtackar honom för allt vi fått veta om Polen. Incheckning och middag på QubusHotel i Legnica.
Dag 7. Vistelsen i Polen lider mot sitt när vi åter tar plats i bussen för att åka cirka 10 mil mot gränsen mellan Polen
och det forna DDR =Östtyskland. Cottbus passeras på avstånd. Likaså Berlin där man kan se tornet vid Alexanderplatz på behörigt avstånd. Slutmålet för dagen är Pentahotel i Rostock. Middag på hotellet. Ev. SAS Radisson.
Dag 8. Vad vore en resa genom Tyskland om man inte får stanna och shoppa lite flytande godsaker. Det blir möjligt
vid Calles denna förmiddag. Vår färja lämnar Ûberseehafen i Rostock för en båtresa på ungefär 2 timmar till Gedser.
Sedan tar det 2 ½ timmar till Helsingör där nästa färja tar oss över till Helsingborg på 20 minuter. Nu blir det svensk
mark under hjulen igen till våra hemorter efter en förhoppningsvis givande och intressant resa till Polen.
Pris per person i dubbelrum 9 485 kronor. Enkelrumstillägg inklusive enkelhyttstillägg 1 500 kronor.
I resans pris ingår: Bussresa, vägskatter, färjor, frukost dag 2 t.om dag 8, middag dag 1 t.om dag 7, rundturer enligt
program, lokal svensktalande guide dag 3 t.om dag 6, inkvartering i dubbelrum, reseledartjänst, avbeställningsskydd
samt paketresemoms.
Valuta: Polska zloty PLN samt Euro.

Observera reglerna för besöket i Auschwitz-Birkenau!
Kontrollera så Ditt Europeiska sjukförsäkringskortet är giltigt! Glöm inte att ta med det!
Välkommen med på en mycket intressant resa till Polen önskar Lisbeth, Jan och Sigge.

