POLEN TUR 2018
ELBLAG OG DET GAMLE ØSTPREUSEN
KULTUR, HISTORIE, NATUR OG STOFFERS STORKE
Fra den 1 juli 2018 til den 11 juli 2018
PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.: 7,500-KR
Og hvad får i for denne pris:
- 10 x overnatning på Camping Elblag med strøm http://www.camping61.com.pl/index_en.html
- rundstykker/brød hver morgen
- 8 busudflugter med lokalkendt dansktalende guide med alle entreer betalt
- 8 frokoster under udflugterne
- fællesspisning på ankomstdagen
- en festmiddag med underholdning, polske nationalretter og drikkevarer
Turen er lavet i samarbejde med Polonez Rejsebureau (Stoffer)
SØNDAG 1.7.2018./ANKOMST OG INFORMATIONSMØDE. Ankomst til pladsen og velkomst. Både
Preben, Joan og vores guide Stoffer er på pladsen og tager imod os og bistår med praktisk info. Der afholdes
informationsmøde klokken 17.00 om hvad vi skal opleve og praktiske ting. Derefter er der fællesmiddag på
hyggelig restaurant.
EN DAG SKAL VI SE: ELBLAG KANALEN I dag skal vi ud og sejle på Elblag kanalen, som er
Polens version af den svenske Göta kanal. Vi sejler på kanalens mest spændende rute, igennem forskellige
slæbeanlæg, som fører bådene over landjorden på skinnevogne.

Elblag

Elblag

Huset på hovedet

EN DAG SKAL VI SE: HUSET PÅ HOVEDET. Turen går til Szymbark, som er hovedstad for det
etniske minoritet kaldet Kaschuberne. De har indrettet et museum om deres historie – vi ser bl.a. et hus, der
er bygget… på hovedet, verdens længste planke og m.m.

EN DAG SKAL VI SE: TRIPLOBYEN/GDANSK/SOPOT/GDYNIA Heldagsudflugt til Triplobyen,
som polakkerne kalder de tre sammenvoksede byer – Gdansk-Sopot-Gdynia. På turen ser vi Den Gamle By i
Gdansk, det lukkede skibsværft, hvor Solidarnosc opstanden begyndte i 1980 under ledelse af Lech Walesa,
Europas længste mole i Sopot og den moderne havneby Gdynia. Vi tager på havnerundfart og ser bl.a.
Westerplatte, hvor 2.Verdenskrig startede.
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EN DAG SKAL VI SE: UDFLUGT TIL WISLA ODDE OG KZ-STUTTHOF Blandt de første Kz-lejre
under 2.V.K. var Stutthof, hvor bl.a. danske kommunister blev fanger. Derefter besøger vi tangen på Wisla
floden og ser ravproduktion på et ravsliberi.
EN DAG SKAL VI SE: MALBORK RIDDERSLOT. Besøg i museet indrettet i verdens største
korsridderborg fra 1200-tallet. Korsridderne byggede borgen gennem 150 år og gjorde stedet til sin verdens
hovedstad. Om aftenen er der festmiddag, hygge og nationalretter.
EFTER FESTEN TRÆNGER VI TIL EN FRIDAG

EN DAG SKAL VI SE: ULVESKANSEN Et af Hitlers mange bunkeranlæg, hvor han gemte sig i 900
dage under 2.V.K. Vi ser bl.a. de kæmpestore bunkre og hører historien om et mislykket attentat.
EN DAG SKAL VI SE: STORKELANDSBYEN. Vi skal på en tur i den hvide storks fodspor og besøger
bl.a. landsbyen Zywkowo, hvor der er 20 landsbyboere og 50 storkereder… Her møder vi en af
landsbyboerne, som i 15 år har virket som en frivillig storkevagt.

EN DAG SKAL VI SE. FROMBORK COPERNICUS, FROKOST OG AFSLUTNING Da Nikolaj
Copernicus skrev værket ”Om himmellegemers bevægelser” i 1473 blev det skrevet på listen over forbudte
værket. Alligevel blev det starten på ændringen af vores anskuelse af universet og solarsystemet. Vi besøger
borgen, hvor han arbejdede og ligger begravet.
11.ONSDAG 11.7./ DE TAGER VI VIDERE TIL ANDRE OPLEVELSER, MÅSKE HJEM.
PLADSEN SKAL RYDES INDEN KL.12.
Tilmelding til denne tur er fra LØRDAG DEN 28 OKTOBER 2017 klokken 09.00 på telefon 28302894 og kun
telefon.
Der får i et kontrolord og et nummer, som skal stå på alt i sender, blandt andet den mail i skal sende til
Joan straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00 er indbetalt til konto 5385-0000532847.
Mail joan@bagge148.dk
Der tages forbehold for ændringer, da man aldrig ved hvad der kan ske, der er meget der skal falde på
plads
Joan og Preben
2748

