
 

Dag 1, onsdag 5. juni 2019: Vi starter 
opp på morgenen fra Elkem Fiskå og 
kjører til ferjeterminalen i Kristiansand. 
Her må vi være kl 07.00 for ombordstig-
ning i MS Superspeed 1 som kl 08.00 leg-

ger fra kai og med oss om bord. Vi har 
inkludert deilig buffet og kan kose oss 
sammen under overfarten. Vel ankom-
met Hirtshals kjører vi sydover langs 
gode danske motorveier og krysser utpå 
ettermiddagen grensen til Tyskland. 
Denne kvelden blir det overnatting og 
deilig middag på hotell Holiday Inn i 

Lübeck. Ca 520 km 
fra Hirtshals.  

Dag 2, torsdag 6. 

juni 2019: Etter 
en tidlig og god 
frokost på vårt 
hotell pakker vi ut 
og setter oss godt 
til rette i vår kom-
fortable buss. Vi 
lener oss tilbake i 

setet og slapper av mens vi kjører forbi 
byer som Rostock og Neubrandenburg. 
Litt vest for Stettin krysser vi grensen 
og kjører inn i Polen. Turen går videre 
østover, og vi dreier også etter hvert 
mot nord. På kvelden ankommer vi 
Gdansk og vårt hotell for de neste 3 
netter. Her får vi servert deilig middag. 
Hotellet heter Hotel Hanza, har 4 stjer-
ner og ligger meget sentralt i hjertet av 
det historiske Gdansk. Se 
www.hotelhanza.pl ca 720 km 

Dag 3, fredag 7. juni 2019: dagen i dag 
starter med deilig frokost før vi møter 
vår norsktalende guide i resepsjo-
nen.  Vi går sammen på en byvandring 
gjennom gamlebyen og guiden forteller 
historien til den vakre hansabyen. Vi 
stopper ved flere interessante bygninger 

 

BLI MED PÅ NYE EVENTYR! 7 dager, 5. - 11. juni 2019  

http://www.hotelhanza.pl


og monumenter på veien: middelaldersk 
heisekran (Zuraw) på den Lange bryg-
gen, Maria gata og Maria Kirken som er 
den største murstein kirken i verden, 
Neptun fontenen, Våpenhuset og vi går 
også nedover hovedgågata (Lange gata, 
på polsk Dluga) med fin utsmykkede 
rekkehusfasader og museer. Etter ca. 
1,5 time blir gruppen hentet på et av-
talt sted. Vi drar til Oliwa Katedralen 
(ca. 30 minutter, avhengig av trafikken) 
for å høre på en fantastisk orgelkonsert. 
Orgel instrumentet fra 17 hundretallet 
er veldig bra bevart og den består av 
6000 lydpiper. Konserten tar ca. 25 mi-
nutter og etterpå blir det også tid til en 
kort omvisning i katedralen. Vi anbefa-
ler å ta en kort spasertur gjennom en 
fin, gammel park rundt katedralen, med 
gamle trær, Abbots Palass og fin hage i 
rokokko stil. Tilsammen tar turen om-
trent 3 timer uten en tur gjennom par-
ken og ca. 3,5 time med besøket i par-
ken. Ettermiddagen er til fri disposisjon 
i og rundt hotellet. Hotellet har egen 
spa avdeling så om noen ønsker det kan 
de selv bestille behandlinger der ved å 
gå inn på hotellets hjemmeside. På 
kvelden spiser vi middag sammen på 
hotellet. 

Dag 4, lørdag 8. juni 2019 

(Pinseaften): Også i dag møter vi vår 
norsktalende guide i resepsjonen etter 
frokost kl 10.00 og da blir vi tatt med til 
de nærliggende byene Sopot og Gdynia. 
Vi starter turen med besøket i Gdynia, 
den moderne havnebyen og en av de 
yngste storbyene i Polen (ca. 25 kilome-
ter fra Gdansk). Gdynia kaller vi også 
for en „mirakel by”, fordi den veldig 
raskt ble bygd opp i perioden når Polen 
ikke hadde tilgang til Gdansk havn. Det 
var i mellomkrigstiden, og polakkene 
ønsket å ha en havn på sine egne hen-
der. Først besøker vi Piren med noen 
museumbåter (en jager Blyskawica fra 
andre verdenskrig og historisk seilbåt 
Dar Pomorza). Så foreslår vi å ta noen 
trapper opp til Kamienna Gora for å få 
fin utsikt over hele byen med havnen 
(det er også mulig å ta en trikkvogn 
opp, men dette kan ikke forhåndbestil-
les så det kan blir en kø og lengre ven-
tetid). Fra Gdynia drar vi til Sopot, en 
populær sommerby i jugendstil med 
fine, brede strender, rikt spa og utelivs 
tilbud. Guiden viser gruppen Piren 
(MOLO på polsk, billetter ut på denne 
må kjøpes), den lengste trepir i Europa 
på 517 meter. Her får vi også fortalt 

historien til kur byen. Vi skal også gå 
forbi Grand Hotellet og ikke minst en 
kjempepopulær gågate Monte Casino 
med det såkalte Skjeve Huset. Denne 
dagen legger vi opp til at vi under ut-
flukten kan få anledning til å kjøpe oss 
lunsj på en lokal restaurant før vi ven-
der tilbake til Gdansk og litt tid på 
egenhånd før vi igjen samles til middag 
på vårt gode hotell. Varighet av utfluk-
ten ca 6 timer inkludert tid til lunsj 
(ikke inkl. i pris).  

Dag 5, søndag 9. juni 2019 (1. Pinse-

dag): Vi starter som alltid med å få i oss 
dagens første, og for mange også vik-
tigste måltid, frokost. Så pakker vi og 
forlater Gdansk for denne gang. Vi kjø-
rer vestover og midt på dagen gjør vi et 
stopp i byen Poznań som er en 
av Polens eldste og største byer. Den 
ligger ved elven Warta, og er hovedstad 
i det storpolske voivodskap, Poznań-
bispedømmet og regionen Stor-Polen. 
Poznań regnes ofte for å være Polens 
vugge, og var i fortiden landets hoved-
stad og setet for landets konger. I dag 
er Poznań et viktig senter for handel, 
industri, kultur og utdanning. Poznań 
benevnes ofte som «Polens musikkho-
vedstad» i reiseguider, hovedsakelig på 
grunn av korvirksomheten og Henryk 
Wieniawski internasjonale fiolinkonkur-
ranse, som holdes hvert femte år i 
byen. Katedralen i Poznań er landets 
eldste, og huser gravene til de første 
polske herskerne: Mieszko I, Bolesław 
I, Mieszko II, Kasimir 
I, Przemysł og Przemysł II. Her benytter 
vi også muligheten til å kjøpe oss litt å 
spise før vi går tilbake til bussen og kjø-
rer videre mot den Tyske grensen. Ved 
Frankfurt an der Oder krysser vi grensen 
og kjører inn i Tyskland og fortsetter 
mot Berlin. Her sjekker vi inn og spiser 
felles middag på vårt hotell litt syd for 
byen. Hotellet heter Vand der Valk 
Brandenburg ogg er et hotell mange av 
våre gjester har besøkt før, og som de 
setter stor pris på. Ca 580 km. 

Dag 6, mandag 10.juni 2019 (2. Pinse-

dag): Dagen i dag kjører vi nordover, 
utpå A111 og videre på A24 i retning 



Hamburg. Ved Neumünster svinger vi ut 
på en, for de fleste, gammel kjenning; 
A7. Denne hoved ferdselsåren som går 
gjennom Tyskland på langs har nok de 
fleste stiftet bekjentskap med på tidli-
gere turer. Vi kjører nå nordover og 
krysser på ettermiddagen grensen og 
kjører inn i Danmark. Videre går turen 
forbi Vejle og Kolding til vi ender dagen 
ut forbi Aarhus, på Montra Sabro Hotel. 
Her spiser vi en siste samlet middag på 
turen. Ca 670 km. 

Dag 7, tirsdag 11. juni 2019: Vi nyter 
den siste hotell frokosten på denne tu-

ren og setter oss i bussen og kjø-
rer nordover til Hirtshals hvor vi 
beregner å være i god tid før fer-
jeavgang kl 11.15. Det er mulig å 
bestille buffet på returen ved på-
melding til tur. Dette koster kr 
299,-. Ellers er det koselig med 
litt handel på taxfree, både mat, 
drikke, tøy og parfyme artikler 
kan nok friste å få med seg hjem. 
Vi ankommer Kristiansand kl 15.30 
og går samlet ned i bussen og kjø-
rer i land. Vel gjennom tollen kjø-
res vi ut til Elkem Fiskå hvor vi 

 

Påmelding til turen innen 28. februar 2019  

 

For påmelding og spørsmål om turen, henvendelse til:  
 

 

    Anne Marie Karlsen mobil: 982 81 147            

 

v/35 deltakere  

kr 7.560,- medlemmer 

Subsidiert pris 

 

v/30 deltakere 

kr 7.700,- medlemmer 

Subsidiert pris 

 

Betalingsfrist 1.mai 2019 

 

; reise i moderne helturistbuss 

; dyktig sjåfør som er godt kjent og 
serviceinnstilt 

; ferjeoverfart Kristiansand—Hirtshals 
t/r 

; totalt 6 hotell overnattinger i dob-
beltrom m/ dusj/WC  

; omvisning i Gdansk, Gdynia og Sopot 
med lokal guide som snakker norsk 

; 6 frokoster 

; 6 middager 

; veiavgifter og bompenger 
 

 

Enkeltromstillegg kr 2.690,- pr person 

Forbehold om eventuelle endringer som en følge 

av forhold utenfor vår kontroll. 

 




