Inkl. i prisen
✓ Kørsel i moderne 4* turistbus
✓ Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør
✓ Alle regler om køre- og hviletid overholdes
✓ Dansk rejseleder på turen
✓ 1 x rundstykke med kaffe/te på udtur
✓ 4 x overnatning Hotel Trofana 3*, Misdroy
✓ 4 x morgenbuffet
✓ 4 x middag
✓ Togtur med turisttoget i Misdroy
✓ Entré Baltic Miniature Park
✓ Entré til V3 museum og Naturhistorisk museum
✓ Entré Wollin Nationalpark
✓ Entré Vikingeborgen Jomsborg
✓ Buskørsel i forbindelse med udflugter
✓ Afgifter, udvidet ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

3F Als Efterlønsklub

Polens
smukke
strande ved
Østersøen
kyst

Den polske Riviera

Ikke inkl.
Yderligere drikkevarer, entréer etc.
Pris
Pr. person i dobbeltværelse
Tillæg for enkeltværelse

Kr. 4.699,Kr. 800,-

Information og tilmelding ved henvendelse til
Per Lund– mobil 2648 8764 – mail: perlund@webspeed.dk
Betaling
Panter Rejser fremsender rejsebevis med oplysninger om depositum kr.
1.000,- der betales inden 8 dage efter modtagelse af rejsebevis og
restbeløbet betales senest 60 dage før afrejse
Vi anbefaler at man tegner afbestillings og rejseforsikring. Kan bestilles hos eget
forsikringsselskab eller hos Panter Rejser (Europæiske Rejseforsikring).
Forbehold for ændringer i programmet. Panter Rejsers generelle bestemmelser er gældende
Panter Rejser er teknisk arrangør og medlem af Rejsegarantifonden nr. 1524
Rejsebevis sendes gratis pr. mail eller almindelig post, Quickbrev kr. 50,-

Ved Anlæget 20 . DK-7100 Vejle . Tel. +45 7585 7333
panter@panterrejser.dk . PanterRejser.dk

5 dages busrejse inkl. halvpension
Fra søndag 29. maj til torsdag 2. juni 2022
Den polske kyst er stort set ukendt for danskere men er i høj grad et besøg
værd. Brede sandstrande, strandpromenader, badebroer, hyggelige småbyer,
skovklædte klinter og stejle skrænter venter blot på os. Den Polske Riviera ved
Østersøen er lige så god som den tyske - bare mindre overrendt.
Vi bor på Polens største ø, Wollin, som er nabo til tyske Usedom. Med den korte
afstand kan vi nå at se og opleve en meget i et afslappet tempo. Området er en
del af det gamle Pommern og har været kastebold mellem tyskere, svenskere,
polakker og såmænd også danskere, så der er masser af historier at fortælle.
Vikingerne var her også, og vi besøger på rejsen blandt andet en rekonstruktion
af en vikingeby. Hotellet ligger ved siden af strandpromenaden og molen .

Højdepunkter
✓ Østersøstemning
✓ Øen Wollin og Naturparken
✓ Strandpromenaden i Misdroy
✓ Baltic Miniature Park
✓ Jomsborg og Vikingeby
✓ V3 affyringsrampe
✓ Usedom halvøen
✓ Polske priser
1. dag: Udrejse
Efter opsamling går turen sydpå. Vi får et rundstykke med kaffe/te undervejs.
Rejsen går via Slesvig Holsten, forbi Rostock og over øen Usedom til den
polske ø Wollin, hvor vi tager med den lille pendlerfærge. Herfra er der ikke
langt til vores værtsby Miedzyzdroje - eller på tysk Misdroy. Efter indkvartering
en lille byvandring i Misdroy inden vi spiser middag.
2. dag: Misdroy / Międzyzdroje
Efter morgenmaden fortsætter vi byvandringen gennem Misdroy, som er en
ganske hyggelig by. Det var en af de første kurbyer, og efter en lang periode
med stilstand efter 2. verdenskrig er byen nu ved at genfinde sin plads i
kurtraditionen. De gamle, statslige parker, palæer og pragtvillaer bliver sat
smukt i stand igen. Med et lille turisttog kører vi en runde gennem byen. I
udkanten af byen besøger vi en af Misdroys nyere attraktioner, en
miniaturepark med en masse flotte modeller af de vigtigste bygningsværker,
der findes rundt om Østersøen, bl.a. også Rosenborg Slot i Danmark.
Resten af dagen er på egen hånd i byen, hvor du kan du hygge dig bl.a. ved
den lange promenade. Her findes masser af spisemuligheder, caféer og
mange butikker og boder, hvor du kan gøre en god handel. Priserne ligger
stadig en del under de danske.
3. dag: Naturhistorisk Museum og V3
Dagen foregår i roligt tempo. Formiddagen kan bruges i byen, og efter frokost
vil bussen kører en kort udflugt til et lille militærmuseum uden for byen. Her
en bunker med forskelligt gammelt militært udstyr, samt en mini replika af V3
raketten. Her findes også resterne af en affyringsrampe til V3 raketter, og er
man godt til bens kan man gå ad trapperne op i skoven til toppen af
affyringsrampens fundament.
Herefter kører vi til Naturhistorisk museum for Wollin. Det 900 m 2 store
museum skildrer flora og fauna fra øen Wollin, Vi kan se dyr i deres naturlige
omgivelser, herunder fugle og pattedyr, der bor i parkens skove, vandfugle,
insekter og en samling sommerfugle.

Hotel Trofana
Hotel Trofana Wellness og Spa 3* har
en dejlig beliggenhed ved siden af
promenaden og Molen i Miedzyzdroje.
Hotellet byder på gratis adgang til
wellnessafdeling med pool, boblebad,
dampbad og sauna.
Samtlige værelser på Hotel Trofana er
lyse og har skrivebord, værdiboks,
fladskærms-tv, internetadgang samt
eget badeværelse med brusebad.
kan se, hvordan man forestiller sig, at en by omkring år 1000 har set ud. Til
forskel fra så mange andre museer er det her muligt at sidde i
møblerne, bruge værktøjet og i det hele taget få et godt indblik i, hvordan
Jomsborg-vikingerne levede. Tilbage i Misdroy er der tid til promenade på
molen eller et besøg på en byens mange caféer.
4. dag: Wollin og vikinger
Vi bliver på Wollin i dag. Syd for Misdroy ligger den smukke Turkise Sø, der er
opstået i et gammelt kalkbrud. Vi holder en kort pause ved søen, og kører
bagefter til Lubin, hvor den danske konge Valdemar den Første udraderede
en slavisk borg. Der er en flot udsigt over hele Wollin bugten herfra. Vi
fortsætter til byen Wollin, der har givet navn til øen. Den sagnomspundne
vikingeby Jomsborg skulle have ligget her og efter sigende være grundlagt af
den danske konge Harald Blåtand, som også døde her. Byen er blevet
rekonstrueret, og vi kan se, hvordan man forestiller sig, at en by omkring år
1000 har set ud. Til forskel fra så mange andre museer er det her muligt at
sidde i møblerne, bruge værktøjet og i det hele taget få et godt indblik i,
hvordan Jomsborg-vikingerne levede. Midt på eftermiddagen er vi tilbage i
Misdroy, så der er tid til promenade på molen eller et besøg på en byens
mange caféer.
5. dag: Usedom og hjemrejse
Det er tid til at forlade vores dejlige hotel og køre hjem mod Danmark. På
vejen kommer vi til Usedom, som er et af de mest fashionable steder langs
Østersøkysten i Tyskland. Mange tyskere med økonomien i orden tilbringer
sommeren her. Vi holder formiddagspause i byen Heringsdorf. Her kan vi gå
en tur ud på molen, hvor der både findes flere restauranter og et mindre
indkøbscenter. Inde på kysten ligger hotellerne side om side, og på stranden
findes de karakteristiske kurvestole. Vi er hjemme først på aftenen.
Diverse
I Tyskland bruges der Euro og i Polen bruges Polske Zloty

