
1. dag, søndag 27. august 2017: Stavanger/

Sørlandet/Grenland - Oslo, ca 600 - 200 

km: Vi starter turen fra Stavanger Bysta-

sjon 05:30 og kjører sørover E39 mot Kris-

tiansand. Mulighet for påstigning underveis. 

Fra Kristiansand kjører vi videre østover E18 

gjennom Aust-Agder, Telemark, Vestfold og 

videre til Oslo. Ved Vippetangen er vi utpå 

ettermiddagen og vi stiger om bord i cruise-

ferjen til DFDS Seaways som kl 16.30 har 

avgang til København. Vi finner våre Comfort 

lugarer, hvor vi kan slappe av litt, eller ut-

forske skipet om det er mest ønskelig. Kl 

20.15 er det klart for felles og inkludert 

middags  buffet. 

 

2. dag, mandag 28. august 2017: Køben-

havn – Berlin ca 390 km: Vi starter med 

deilig frokostbuffét om bord i den flotte 

cruiseferjen, og beregner ankomst til den 

danske hovedstaden kl 09.45. Straks etter 

ilandstigning kjører vi ut av København, mot 

motorveisystemet. Kursen settes mot Gedser 

på sydspissen av Falster. Ferjen bringer oss 

fra Gedser til Rostock, og turen over tar 2 ½ 

time. Fra Rostock kjører vi sørover langs 

motorveien mot Berlin. Her tar vi inn på vårt 

gode hotell, Radisson Park Inn på Alexander-

platz. Middagen i kveld spiser i TV tårnet 

like ved hotellet. Her kan vi kose oss med 

maten og en fantastisk utsikt over Berlin. På 

BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR I POLEN! 

Vi starter med cruise til København, flott 

hotell i Berlin, med middag i det berømte 

TV tårnet. Deretter får vi med oss lunsj i 

idylliske Lübben i Spreewald og  flotte by-

er i Polen, med 2 netter i Wroclaw og 3 

netter i Warszawa og videre til Gdansk. 

hjem via Gdynia - Karlskrona med Stena 

Line. Vi får i tillegg med oss en overnat-

ting i Sverige før vi reiser videre hjem 

med mange gode minner og 

flotte opplevelser sammen 

med gamle og nye turvenner! 

 

11 dager, 27. august  - 6. september  2017  

Wroclaw 

Warszawa 

Berlin 

Berlin 
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Wikipedia står det følgende om dette byg-

get: Berlins fjernsynstårn (Fernsehturm) er 

et fjernsynstårn i det sentrale Berlin. Det er 

et kjent landemerke rett ved Alexander-

platz, og ble bygget mellom 1965 og 1969 i 

det daværende Øst-Berlin som et prestisje-

prosjekt for kommunistregimet. Tårnet ble 

brukt som et symbol på Berlin av regimet i 

DDR. Tårnet kan lett sees i de sentrumsnære 

bydelene i Berlin. Tårnet var opprinnelig 365 

meter høyt, men etter at en ny antenne ble 

installert på 1990-tallet er høyden øket til 

368 meter. Fjernsynstårnet er den høyeste 

konstruksjonen i hele Vest- og Sentral-

Europa. Det finnes en utsiktsplattform og en 

roterende restaurant i tårnet. Utsiktsplatt-

formen ligger 204 meter over bakken, mens 

restauranten, som roterer helt rundt i løpet 

av tyve minutter, ligger noen få meter over 

utsiktsplattformen. Inne i tårnet er det to 

heiser som bringer besøkende opp til platt-

formen på 35 sekunder. Tross farten, er 

heismekanikken så finstilt, at de færreste 

merker bevegelsen. Når solen skinner på 

kuppelen i rustfritt stål gir det en refleksjon 

i form av et kors. Det ateistiske og kirkeun-

dertrykkende kommunistregimet hadde ikke 

forutsett dette, og denne virkningen ble 

derfor på folkemunne kalt «pavens hevn». 

 

3. dag, tirsdag 29. august 2017: Berlin – 

Lübbenau – Wroclaw ca 350 km: Etter fro-

kosten pakker vi ut i bussen og kjører for å 

møte vår lokal guide. Vi har den norsktalen-

de guiden med oss på en rundtur i denne 

byen som har en spennende fortid og nåtid. 

Etter å ha tatt farvel med guiden og byen, 

kjører vi ut mot Berliner ring og videre ut på 

A13. Ved Lübben stopper vi slik at det er 

mulig å få seg litt å spise (ikke inkl.). Denne 

idylliske Spreewald byen, 

med sin «hafen» (havn) 

for de spesielle kanebå-

tene er virkelig et stopp 

verdt. Her spiser vi inklu-

dert lunsj og ser på de 

spesielle båtene som 

stakes ut og inn langs 

bryggene. Vi setter oss 

igjen i bussen og kjører 

mot Cottbus og den pols-

ke grensen. Derfra er det 

ikke så langt til vårt første stopp i Polen, 

Wroclaw. Her tar vi inn på vårt hotel, sen-

tralt beliggende i byen, for to overnattinger. 

Middag på hotellet.  

 

4. dag, onsdag 30. august 2017: I Wroclaw: 

etter frokost møter vi vår lokale guide og får 

en omvisning i byen. Wroclaw er en meget 

godt bevart middelalderby i det sydvestlige 

Polen, som ligger på flere øyer i elven Odra. 

Wroclaw har en stor gamleby med omfatten-

de bebyggelse fra middelalderen som omgir 

Europas nest største middelaldertorg kun 

overgått av en annen gammel polsk by, Kra-

kow. Byen ble oppført på Unescos liste over 

Verdensarven i år 2006, på grunn av sin Hala 

Ludowa (Jahrhunderthalle) oppført i perio-

den mellom år 1911-1913. Wroclaw, eller 

Breslau som byen heter på tysk, ligger på 

begge sider av elven Odra.  Byens 11 øyer 

som forbindes av hele 112 broer gjør at 

mange betegner Wroclaw som Nordens 

uoppdagede Venezia. Wroclaw er en grønn 

by med mange parker, og en sosial by med 

mange åpne plasser. En gammel-, men like-

vel ganske ny by. Med dette mener vi at 

byen tross store ødeleggelser, blant annet 

under den andre verdenskrigen, er gjenopp-

bygd nøyaktig slik den har stått i århundrene 

før. Denne innbitte polske viljen til å ta vare 

på sin historiske kulturarv kjenner vi fra 

andre byer som Warszawa og Gdansk. Takket 

være en nitid og ressurskrevende gjenopp-

bygging etter gamle fotografier og arkitekt-

tegninger kan vi i dag besøke Wroclaw og 

oppleve den som den autentiske middelal-

derbyen – Stare Miesto – den faktisk er. I 

kveld spiser vi middag på Polens eldste res-

taurant som ligger i kjelleren på rådhuset 

finner du også en stilig middelalder-

restaurant og ølkjeller, Piwnica Świdnicka 

 

5. dag, torsdag 31. august 2017: Wroclaw – 

Lódz – Warszawa: Etter en god frokost set-

ter vi oss i bussen og kjører i hovedsak øst-

over, men også litt nordover til Lódz. Byen 

er den tredje største byen i Polen, og har 

historisk og global betydning hovedsakelig 

på grunn av ghettoen som ble bygget der 

under den annen verdenskrig. Her møter vi 

vår lokal guide i sentrum og får oss en om-

visning i byen. Ghetto Litzmannstadt var en 

jødisk getto som ble opprettet av tyske na-

sjonalsosialister i 1939 i Lódz, Gettoen var 

en av de største og lengst virkende under 

andre verdenskrig. I andre gettoer i det 

tyskokkuperte Polen fantes muligheter til 

kontakt mellom den jødiske befolkningen i 

gettoen og den ikke-jødiske befolkningen på 

utsiden, og i praksis kunne mat og andre 

varer smugles inn. I Lódz var dette praktisk 

talt umulig, siden enhver slik kontakt var 

forbudt. Til tross for isolasjonen og de vans-

kelige forholdene, organiserte jødene i get-

toen en egen administrasjon, skolesystem, 

postvesen, helse- og sosialtjeneste. Det førs-

te jødiske råd som administrerte Lódz-

gettoen, mottok innkallelse fra tyskerne og 

ble aldri sett siden. På det meste rommet 

gettoen 117 fabrikker, verksteder og varehus 

som produserte for tyskerne. I motsetning til 

mange andre gettoer i Polen ble ikke Ghetto 

Litzmannstadt revet av tyskerne før de trakk 

seg tilbake. Etter omvisningen setter vi av 

tid til å spise lunsj (ikke inkl.) og gå litt på 

egenhånd i byen. På ettermiddagen kjører vi 

Warszawa by night 

Gamlebyen Warszawa 



videre til Warszawa hvor vi tar inn på sen-

tralt beliggende hotell. Her spiser vi også 

middag. 

 

6. og 7.dag, fredag 1. og lørdag 

2.september 2017: I Warszawa: Vi koser 

oss med frokosten, og koser oss videre med 

en guidet omvisning i Warszawa etter ma-

ten. Byen har verdens yngste gamleby. Byg-

ningene, som ser eldgamle ut, er i realite-

ten bare femti år gamle. Stein for stein er 

senteret i det som var gamlebyen, bygd opp 

igjen etter nazistenes herjinger under 2. 

verdenskrig. Dette er jo noe vi allerede har 

stiftet bekjentskap med i Wroclaw, polak-

kene har gjort mye for å gjenskape histo-

rien. Byggesteiner ble hentet fra hele Polen 

for å få bygningene rundt den gamle torg-

plassen i stand. I dag er gamlebyen et kose-

lig sentrum med masse restauranter, knei-

per og små butikker fordelt på et tyvetall 

gater. Her får vi rikelig med tid på egen-

hånd etter at turen med guide er avsluttet, 

og lørdagen er til fri disposisjon i Warszawa. 

På kveldene samles vi til middag på hotel-

let. 

 

8. dag, søndag 3. september 2017: War-

szawa - Toruń  - Gdansk ca 450 km: Med 

frokost i magen og plass i våre behagelige 

buss seter går turen i dag mot Østersjøen og 

en for oss etter hvert kjent by, Gdansk. Før 

vi kommer så langt skal vi stoppe noen ti-

mer i Toruń.  Vi tar oss tid til noen etter-

middagstimer i denne vakre byen, som er 

en historisk by med ualminnelig godt bevart 

arkitektur fra middelalderen. Toruń ble 

grunnlagt i år 1236 av Den tyske orden, og 

befolket av tyskere, i hovedsak av folk fra 

Westfalen. Toruń  ligger vakkert til ved 

elven Visla i den nordlige delen av Polen. 

Toruńs  historiske senter omfatter gamle-

byen fra år 1236, nybyen fra år 1264 og 

Teutonerborgen fra rundt år 1240 og ble 

oppført på Unescos liste over Verdensarven 

i år 1997. Når du kommer inn i gamlebyen 

er det akkurat som om du har tatt steget 

inn i en annen tid – her er du omgitt av stor-

slått gotisk arkitektur – det store, flotte 

rådhuset, katedralen, bymurene, byporte-

ne, rester etter borgen som Den tyske orden 

bygde, og en rekke kjøpmanns hus i gotisk 

stil. Arkitekturen som Den tyske orden bruk-

te da byen ble bygd, er ikke ulik den vi fin-

ner langs Østersjøen – i Hanseatbyer som 

Lübeck, Wismar og Stralsund. Kjennetegn 

som massive strukturer med behersket bruk 

av ornamentikk, glasert murstein og fasader 

med dekorerte skjermgavler er typiske også 

for Toruń. Her legger vi inn tid til at de som 

ønsker det kan kjøpe seg en deilig lunsj før 

turen går videre. Fra Toruń  kjører vi nord-

over og ender ved Østersjøen. Tvillingbyene 

Gdansk og Gdynia ble først kjent for de 

fleste av oss med den sosiale oppvåkningen 

i øst. Fagforeningen Solidaritet og Lech 

Walesa er velkjent for de fleste av oss. At 

Gdansk også er en trivelig by er kanskje 

ikke fullt så velkjent. Her tar vi inn på vårt 

hotell for overnatting og middag. 

 

9. dag, mandag 4. september 2017: 

Gdansk – Gdynia – Karlskrona: Vi har hele 

dagen foran oss i Gdansk. Vi starter med 

frokost på hotellet, etterfulgt av en guidet 

tur i byen. Deretter har vi noen timer til fri 

disposisjon i Gdansk. Vi setter oss deretter i 

bussen og kjører mot Gdynia. Underveis 

stopper vi og spiser dagens middag på en 

koselig restaurant. Stena Lines skip, Stena 

Vision, har ikke avreise før kl 20.30, og her 

har vi booket lugarer i Comfort Class med 

vindu. Skipet tar oss gjennom natten fra 

Polen til Sverige, og vi våkner opp og inntar 

frokost en stund før vi er i Karlskrona, hvor 

vi legger til kai kl.07.00.  

 

10. dag, tirsdag 5. september 2017: 

Karlskrona – Trollhättan ca 350 km: Vel 

ankommet Karlskrona setter vi oss i bussen 

som bringer oss nordover i innlands Sverige. 

Vi kjører forbi byer som Växjö og Jönkö-

ping. Underveis stopper vi med jevne mel-

lomrom for å strekke på beina, og vi gjør et 

lengre stopp for å spise lunsj (ikke inkl.)  

Dagen ender i Trollhättan og her finner vi 

vårt hotell og sjekker inn for overnatting og 

middag. 

 

11. dag, onsdag 6. september 2017: Troll-

hättan – Strømstad – Sandefjord - hjem: Vi 

kjører fra hotellet etter frokost og må være 

i Strømstad senest 12.40. Her går vi om 

bord i Color Lines ferje som tar oss over til 

Sandefjord. Vi går i gang med siste etappe. 

Hvor lang turen blir i dag avhenger jo av 

hvor den enkelte skal ha avstigning, men 

bussen kjører E18 og videre E39 helt til 

Stavanger om vi har med noen derfra. Vi 

håper da at alle kommer hjem med en 

følelse av å ha opplevd mye nytt og spen-

nende, og at vi snart møtes igjen på en 

annen tur!  

11 dager 
kun kr 12.990,- 

pr person i dobbeltrom 
ved påmelding før 1. juni 2017, 

deretter kr 13.990,- 
 

Avreise: Søndag 27. august 2017 - 
retur onsdag 6. september 2017 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 reiseleder fra Risdal Touring med på 
hele turen 

 ferjeoverfarter Oslo - København, 
Gedser - Rostock, Gdynia - Karlskrona 
og Strømstad - Sandefjord 

 overnatting i dobbel lugar på ferjene 
Oslo - København (innvendig Comfort 
lugar) og Gdynia - Karlskrona (utvendig 
lugar) 

 totalt 8 hotellovernattinger  

 10 frokoster 

 lunsj i idylliske Lübben 

 10 middager inkludert inngang og 
middag i Berlins berømte TV tårn 

 utflukter og guider som beskrevet i 
turprogrammet, men ikke inngangsbil-
letter utover det beskrevne 
 
Enkeltrom kr 1690,- pr person, totalt 
for alle 8 hotellovernattingene. Enkel-
lugar på begge ferjene kr 890,- 
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

Booking :  37 93 15 15 

Gdansk 

Torun 



Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 


