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Nytårsaften
Nytår i Gorzow
4 dage
Pris
3250,-

Rute
1-2-3

Tillæg for enevær. 3 nætter

475,-

Afrejse
30.12

Hjemk.
02.01

Inkluderet i prisen:
3 overnatninger
3 x morgenbuffet
2 x aftensmad
1 x nytårsparty
Udflugter som beskrevet
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. Entréer
Valuta: Euro og Polske Zloty
Hotel Mieszko
Kosynierow Gdynskich 82
66-400 Gorzow Wielkopolski
Tlf.: 0048957339999
Pænt hotel, med restaurant og bar.
Alle værelser med toilet og bad.

30. dec. Vi skal med færgen fra Gedser.
På vejen mod Gorzow gør vi ophold i
Tyskland til indkøb. Vi forventer at være
fremme ved hotellet sidst på eftermiddagen.
31. dec. Efter morgenmaden kører vi
byrundtur. Vi besøger det store sportscenter med fitness og svømmehal og
kører gennem de vigtigste forretningsgader, inden bussen standser ved den
lokale markedsplads, som ligger direkte i
centrum. Bussen kører retur til hotellet
midt på eftermiddagen.
Der er god tid til afslapning, inden vi
mødes kl. 20.00 til nytårsparty i hotellets
festligt pyntede restaurant, hvor der hele

aftenen er drikkevarer ad libitum: Øl,
vand, vin, kaffe og the samt champagne
kl. 24.00.
Alle andre drikkevarer kan fås mod betaling, og der vil være levende orkester og
dans indtil den lyse morgen.
1. jan. Mange vil sikkert gerne sove
længe efter den festlige nytårsaften. Der
er morgenmad/frokost indtil kl. 11.45.
Eftermiddagen er til fri rådighed, man kan
f.eks. besøge domkirken i centrum og gå
en promenadetur langs Warta floden.
2. jan. Efter morgenmaden pakker vi
bussen og kører mod færgen i Rostock.

Forårsrundrejsen 2017

Udsolgt

7 dage
Pris
4550,-

Rute
1-2-3

Tillæg for enevær. 6 nætter

900,-

Afrejse
05.03

Hjemk.
11.03

Inkluderet i prisen:
6 overnatninger
6 x morgenbuffet
6 x aftensmad
1 x morgenbuffet på udrejsen
Alle udflugter og rundture
Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Færge: Gedser-Rostock
Excl. entréer
Valuta: Euro og Polske Zloty
Indkvartering på gode hoteller.
Alle værelser med bad og toilet.
Hotelliste tilsendes sammen med
rejsebeviset.
Forårsrundrejsen har tradition for at
byde på mange spændende overraskelser og seværdigheder.

Forårsrundrejsen er som altid en lidt
anderledes tur, hvor vi næsten hver dag
overnatter på et nyt hotel.
Forårsrundrejsen går denne gang til
Tyskland og Polen.
Vi kommer rundt til flere spændende og
smukke byer og områder på vores rundtur.
Vi besøger bl.a.:
Rügen, Tysklands største og vel nok
også smukkeste ø.
Stralsund, en gammel smukt bevaret
søfartsby, der er i 2002 kom på UNESCO´s verdensarvsliste.

Kolobrzeg, en gammel kur– og badeby.
Gdansk, der byder på så meget historie
og så mange seværdigheder, at vi uden
problemer kan bruge 2 dage her.
Stettin, der i en periode var dansk, byder på mange seværdigheder og et hav
af spændende fortællinger.
Plau am See, en hyggelig by med charmerende huse og floden der går gennem byen.
Wismar, med dens gamle middelalderlige bymidte og flotte bygninger er lige
som Stralsund på UNESCO´s Verdensarvsliste.

