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PÅSKETUR TIL GDANSK
AVREISE 6.APRIL 5 DAGER KUN
Knallpris!!!

KR.

4990,-

Knallpris!!!

Gdansk
Gdańsk som by er mer enn
1000 år gammel og besøkes
av tusenvis av turister hvert år.
Dette er virkelig et paradis
med flott arkitektur og man
kan gå i det uendelige blant
vakre hus og historiske
monumenter som
representerer ulike
arkitektoniske stiler.
I tillegg finner vi butikker med
"sjel", sjarmerende
restauranter og kafeer samt
kulturelle arrangementer, alt i
alt en unik atmosfære.
Vi vil nok påstå at de fleste kan
finne noe interessant her i
Gdansk, uavhengig av
interesser og humør.
Gdańsk er en av de vakreste
byene i Polen og en by man
absolutt må ha litt sightseeing
i. Vi kan nevne noen steder
som alle gjemmer en historie
verdt å vite; Hovedbyen,
Gamlebyen, Wrzeszcz, Oliwa,
Sobieszewo Island …..og
mange flere!

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Karlskrona
Vi laster bussen om morgenen og setter kursen for Karlskrona
i Sør-Sverige, der Stena Line sin båt har avgang kl. 21.00. Vi
nyter en god middag ombord og koser oss med shopping og
samvær i baren om kvelden.

Dag 2: Gdynia - Gdansk
Vi ankommer Gdynia tidlig morgen etter frokost. I dag skal vi
bli bedre kjent med Gdansk og byens unike historie. Vår
svensktalende guide møter oss på kaia i Gdynia som ligger
kun ett steinkast fra Gdansk og tar oss med på en omvisning
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vi sent vil glemme. Vi avslutter ved hotellet, sjekker inn og har
resten av dagen til egen disposisjon. Reiselederen rusler bort
til gamlebyen for de som ønsker å bli med. Mulighet for felles
middag om kvelden.

Dag 3 og 4: Gdansk
Hele dager i denne flotte byen, Gdansk har en koselig
bykjerne hvor det bugner av opplevelser å hvile øynene på i
Gdansk og for de som ønsker å kjøpe med seg en gave eller to
hjem så er det mye rimelig shopping her. Bli med Kjetils
Bussreiser på Markedsbesøk i Gdynia eller Besøk på Marlbork
slott. Om du bare vil være i Gdansk, spør reiselederen så er
hun/han behjelpelig med råd og tips. Felles middag på hotellet
begge kveldene.

Reisefakta:

Sen ettermiddag/ tidlig kveld 4 kjører vi tilbake til Gdynia for
vår nattseiling over til Sverige. Felles middag ombord.

• Bussreise
• Stena Line Karlskrona - Gdynia

t/r med plass i 2-sengs
innvendig lugar
• 2 hotellovernatting med plass i

dobbeltrom i Gdansk
• 4 frokost
• 4 middag
• Guidet rundtur i Gdansk med

skandinavisk talende
lokalguide
• Reiseleder

Tillegg: Enkeltrom kr. 1290,Utflukt: Malbork slott inkl entre
og omvisning kr. 500,Markedsbesøk i Gdynia kr.300,Reisevaluta: Svenske kroner,
euro, debet-og/eller kredittkort.
Polske zloty veksler vi i Polen

Dag 5: Karlskrona - Østlandet
Vi ankommer Karlskrona på morgenen og starter hjemturen
til Norge. Flere stopp underveis og alle er hjemme i løpet av
kvelden.

Takk for en flott tur!

