
For mange er Polen blitt et velkjent og kjært reisemål 
- og mange nordmenn har hevet seg på et fly til byer 
som Gdansk, Krakow og Warszawa. Mange har med det 
også fått lyst til å se litt mer av Polen, litt av det som 
ligger mellom byene ; landsbygda. Polens historie er 
rik, kulturskattene er mange og ærverdige bygninger 
ligger tett i tett. Europas historie har som oftest på en 
eller annen måte involvert Polen og det polske folk. 
Det bærer også kulturhistorien preg av, og når vi stif-

ter nærmere bekjentskap med dette - får vi sterk 
sympati med landet og dets folk. At vi også blir 
tatt vel i mot av innbyggerne og deres gjestfrihet, 
er så avgjort et pluss! Vår rundreise starter med et 

trivelige ferjecruise fra Oslo til København, en artig 
reise via Tyskland og gjennom Polen - og vi avslutter 
med vårt Polen besøk med en natt i Stettin før vi kjø-
rer inn i Tyskland og forbi Rostock, Lübeck og til 
Flensburg hvor vi gjør et stopp på Otto Duborg for en 
handel før vi kjører inn i Danmark for en siste over-
natting. 2. påskedag kjører vi på ettermiddagen av 
ferja i Kristiansand og fortsetter hjem. 

 

10 dager : 8. - 17. april 2017 

Dag 1, lørdag 8. april 2017 : Stavang-
er/Sørlandet/Telemark – Oslo, ca 330 
km fra Kristiansand : Vi starter fra 
Stavanger Byterminal om morgenen og 
kjører sørover E39 mot Kristiansand. 
Underveis er det selvsagt mulighet for 
påstigning – også videre østover E18. Fra 
Oslo reiser vi kl 16.30 med cruiseferjen 
fra DFDS Seaways til København - og om 
bord har vi selvsagt inkludert gode luga-
rer, innvendig og oppe i båten. Vi møtes 
til felles og stort buffètbord i restauran-
ten. Resten av kvelden om bord er fri. 
 
Dag 2, søndag 9. april 2017 : Køben-
havn - Gedser - Rostock - Berlin, ca 

390 km : Dagen starter med deilig fro-
kostbuffèt om bord på skipet, før vi an-
kommer til København kl 09.45. Straks 
etter ilandstigning styrer vi ut av den 
danske hovedstaden, frem til motorvei-
nettet og sørover til Gedser. Herfra blir 
det ferjeoverfart med Scandlines til 
Rostock, en overfart på 1 time og 45 
minutter. Vi kommer i land i det forhen-
værende Øst-Tyskland, som nå har vært 
gjenforent med vest i mer enn 25 år. 
Dagens mål er Berlin hvor det blir inn-
sjekking for middag og overnatting. 
 
Dag 3, mandag 10. april 2017 : Berlin - 
Auschwitz - Krakow, ca 630 km : Ny 

dag og tidlig frokost før vi setter kursen 
ut av Berlin. Sørover på ringveien og 
frem mot den tysk/polske grensen ved 
elven Neisse. Snart har vi krysset gren-
sen og vi fortsetter forbi Wroclaw og 
Auschwitz - den beryktede og forhenvæ-
rende konsentrasjonsleiren hvor så 
mange jøder mistet livet under siste 
verdenskrig. I kveldingen beregner vi 
ankomst til Krakow og det blir innsjek-
king for middag og overnatting 3 netter 
på vårt hotell. 
 
Dag 4 - 5, tirsdag 11. - onsdag 12. april 
2017 : I Krakow: Vi har nå 2 hele dager 
til avslapning og opplevelser i denne 



spennende, polske byen. En by som vi av 
erfaring vet at nordmenn finner seg til 
rette i, og den har et spennende bysen-
trum med både severdigheter og rikelig 
med uterestauranter og serveringsmulig-
heter. Det blir i løpet av oppholdet til-
bud om bysightseeing sammen med lo-
kalkjent guide, skandinavisktalende - og 
vi tilbyr også å bli med på utflukt til 
saltgruvene like utenfor byen. Om kvel-
dene spiser vi middag sammen, enten på 
hotellet eller «på byen». 
 
Dag 6, torsdag 13. april 2017 : Krakow 
- Warszawa, ca 360 km : Etter det som 
mange mener er dagens viktigste mål-
tid, frokosten, setter vi oss i bussen og 
turen går videre nordover. Målet i dag 
er Polens hovedstad Warszawa, men før 
vi kommer så langt skal vi få studere 
livet på den polske landsbygda. Vi skal 

også innom byen Częstochowa hvor vi 

finner helligdommen «Den sorte madon-
na». Utpå ettermiddagen kommer vi 
frem til Warszawa.  Her sjekker vi inn 
på vårt hotell for overnatting og mid-
dag.  
 
Dag 7, fredag 14. april 2017 : I War-
szawa: Vi koser oss med frokosten, og 
koser oss videre etter den med en 
guidet omvisning i Warszawa. Byen har 
verdens yngste gamleby. Bygningene, 
som ser eldgamle ut, er i realiteten bare 
femti år gamle. Stein for stein er sente-
ret i det som var gamlebyen, bygd opp 
igjen etter nazistenes herjinger under 2. 
verdenskrig. Byggesteiner ble hentet fra 
hele Polen for å få bygningene rundt 
den gamle torgplassen i stand. I dag er 
gamlebyen et koselig sentrum med mas-
se restauranter, kneiper og små butikker 
fordelt på et tyvetall gater. Her får vi 
rikelig med tid på egenhånd etter at 
turen med guide er avsluttet. På kvel-
den samles vi nok en gang til middag på 
hotellet. 
 
Dag 8, lørdag 15. april 2017 : Warsza-
wa - Stettin, ca 560 km : Med frokost i 
magen og plass i våre behagelige buss 
seter går turen i dag først vestover mot 
Poznan. Poznan er en av Polens eldste 

og største byer. Vi stopper underveis 
med jevne og behagelige mellomrom, og 

gjør også midt på dagen et lengre stopp 
så det er mulig å få kjøpt seg litt mat. 
Vi svinger snart og kjører i nordlig ret-
ning mot Stettin, eller Szczecin som det 
skrives på polsk. Her blir det overnat-
ting og middag på vårt hotell. 

Dag 9, søndag 16. april 2017 (1. påske-
dag) : Stettin - Kolding, ca 600 km : Vi 
koser oss med deilig frokost før vi setter 
oss i vår komfortable turbuss. Ikke lenge 
etter krysser vi grensen og kjører over i 
det som engang var Øst—Tyskland. 
Fremdeles kjører vi nordover, mot Øs-
tersjøen. Vi svinger snart i vestlig ret-
ning og kjører forbi kjente byer som 
Lübeck og Kiel. Ved Flensburg gjør vi et 
stopp hos Otto Duborg, den kjente gren-
sehandelen. Også i dag, 1. påskedag er 
det mulig å handle her. Etter en god 
handel, setter vi oss i bussen og kjører 
inn i Danmark. Vårt hotell i Kolding ven-
ter oss med deilig middag og en god 
seng. 

Dag 10, mandag 17. april (2. påskedag) 
2017 : Kolding – Hirtshals/Kristiansand 
– Sørlandet/Stavanger/Grenland, ca 
280 km: Vi spiser tidlig, men deilig fro-
kost på hotellet før avreise. Raskt ut på 
motorveien og vi passerer like etter Vej-
le, Horsens og Århus - før vi krysser un-
der Limfjorden ved Aalborg. Til Hirts-
hals ankommer vi i god tid til ferjeav-
gang med MS Superspeed I som kl 12.15 
seiler til Kristiansand. Beregnet ankomst 
til den «sørlandske hovedstaden» kl 
15.30 og straks etter ilandkjøring (alle 
sitter på med bussen) og tollklarering 
fortsetter vi frem til de respektive av-
stigningssteder. Mulig bussbytte øst-/
vestover i Kristiansand, avhengig av hvil-
ke busser til hvor. 

 

10 dager 
kun kr 11.330,- 

pr person ved påmelding innen 15. 
januar 2017, deretter kr 12.440,- 

 

Avreisedato: Lørdag 8. april 
2017 - retur mandag 17. april 

(2. påskedag) 
 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss 
kjørt av dyktig sjåfør 

 velorientert reiseleder fra Ris-
dal Touring med på hele turen 

 ferjeoverfarter Oslo - Køben-
havn, Gedser - Rostock og Hirts-
hals—Kristiansand 

 1 overnatting i innvendig dob-
beltlugarer m/ dusj/WC fra Oslo 
til København  

 totalt 8 hotellovernattinger i 
delt dobbeltrom m/ dusj/WC på 
3-4 stjerners hoteller underveis 

 9 frokoster 

 9 middager / buffèter 

 lokalguide i Krakow og Warsza-
wa 

 veiavgifter og bompenger 
 
Tillegg for enkeltlugar i forbin-
delse med ferjeoverfarten  kr 
390,- pr person. Tillegg for en-
keltrom  
kr 1.890,- pr person, totalt for 
alle 8 hotellovernattingene. 
 

Forbehold om endringer som følge 
av forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

 


