STOFFERS BARNDOMS POLEN
KULTUR, HISTORIE, NATUR OG STOFFERS BARNDOMSBY

FRA DEN 17. JUNI 2018 TIL DEN 29 JUNI 2018
PRIS PR. VOGN MED 2 PERS. 8.100, KR
Og hvad får i for denne pris:
- 12 x overnatning på gode campingpladser beliggende i Zdworz & Torun
- rundstykker/brød hver morgen
- 9 busudflugter med lokalkendt dansktalende guide med alle entreer betalt
- 9 måltider under udflugterne
- en festmiddag med underholdning, polske nationalretter og drikkevarer
- en velkomstmiddag på ankomstdagen
Turen er lavet i samarbejde med Polonez Rejsebureau (Stoffer)
SØNDAG 17.7.2018 Ankomst og informationsmøde. Ankomst til pladsen og velkomst. Både Joan og
Preben samt vores guide Stoffer er på pladsen og tager imod jer. Der afholdes informationsmøde klokken
17.00 om forestående program og andre praktiske anliggender. Derefter er der fællesspisning på pladsen.
EN DAG SKAL VI SE. Heldagstur til Warszawa med sightseeing. En bustur til Warszawa, hvor vi ser
Polens største by og hovedstad under rundvisning med bus og under gåture gennem den gamle by, som er
flot restaureret efter total ødelæggelse under 2.VK. Vi ser Kongeslottet og kvarteret, hvor de polske
myndigheder har til huse, bl.a. det polske Parlament, samt monumenter efter den jødiske ghetto og
Warszawas opstand under 2.VK. og m.m. Oppe fra Kulturpaladsets udsigtstårn (150 meter) ser vi byens
panorama.

EN DAG SKAL VI SE Busudflugt til Lowicz. Folkloren har spillet en stor rolle i bevarelsen af polsk
kultur, sprog og traditioner. Polen er opdelt i flere folklore-distrikter og et af de kendteste af dem er
Lowicz-området, hvor der findes flere frilandsmuseer, hvor man fremviser den farverige verden af
folkedragter, sange og håndværk.

EN DAG SKAL VI SE. Polens største jernbanemuseum for smalsporet togbane & Frederik Chopins
fødehjem. Besøg i Polens største samling af over 100 forskellige af damplokomotiver og andre smalsporede
køretøjer fra årene 1882-1883. Vi skal også på tur med et veterantog, en smalsporet jernbane. Den
førstnævnte er den polskfødte komponist Frederik Chopins fødested på godset i Zelazowa Wola.
EN DAG SKAL VI. ud på landet på bondegårdsbesøg med økologisk produktion og folkeuniversitet. Vi
hører om landbruget og familielivet ude på landet… Om aftenen festmiddag på pladsen med
underholdning, servering af nationalretter og musik.
FREDAG 22.6.2018. fridag
LØRADG 23.6.2018. FLYTTEDAG til Torun. Pladsen skal rømmes inden kl.12.
EN DAG SKAL VI SE. Toruns gamle by og skibssejlads på Wisla floden – Nikolaj Copernicus
fødested. Torun er en af de regionens smukkeste middelalderbyer med flot gammel by og fæstning. Her blev
Nikolaj Kopernikus født – og siden skabte solsystemet. Vi skal sejle langs de gamle bymure under en
hyggelig tur på Wisla floden.
EN DAG GÅR TUREN til den ”polske Læsø”, hvor man syder salt på en særlig måde – man bruger
kæmpe tømmerkonstruktioner kaldet saliner (gardueringsværk). Der er også et saltmuseum og en smuk
kurpark, hvor gåturene foreskrives på recept pga. den saltholdige luft.
EN DAG SKAL VI SE. Lichen – en af verdens største kirker og pilgrimssted. Lichen Stary, er et af de
helligste steder for polske katolikker, der i år 2000 har bygget her, en af verdens største kirker, som kan
rumme 17.000 mennesker. Vi besøger kirken og området omkring med monumenter, som bruges til
religionsdyrkelse, som er helt speciel for Polen.
EN DAG SKAL VI SE. Stoffers barndomsby. Bydgoszcz er en stor industriby grundlagt i middelalderen.
Vi tager på sightseeing i Stoffers barndoms og ungdomskvarter. Derefter tager vi en tur med sporvogn til
den gamle by, kvarteret kaldes for Bydgoszcz´s Venedig, med gamle bindingsværkshuse langs flodkanalen.
Byen har også et stort speedway center, hvor den store speedwaystjerne Tomasz Gollob startede sin karriere
– vi besøger en af Polens største speedwaystadioner (med forbehold!).
EN DAG SKAL VI SE. En Keramikfabrik og et kræmmermarked i Wloclawek. Vi ser produktionen af
keramik og besøger et hyggeligt kræmmermarked. Frokost på campingpladsen, hvor vi tager afsked med
hinanden og vores guide.
FREDAG 29.6.2018. Hjemrejsedagen efter individuel plan og behov. Pladsen ryddes kl.12.
Tilmelding til denne tur er fra SØNDAG DEN DEN 29 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

