
Polen 6 dagar  

DAG 1 
Bussen rullar söderut genom Sverige.  
Under dagen stannar vi för lunch och 
kaffe. Framåt eftermiddagen ankommer 
vi till Karlskrona och går ombord på 
Stena Lines fartyg som kommer att ta 
oss över Östersjön till Gdynia. Ombord 
äter vi middag och njuter av kvällen. 
 

DAG 2 
Frukost serveras ombord. Vår guide och 
reseledare Robert Mackowski   

 
möter upp oss och nu får han visa ”sitt” 
Polen. Resan går mot Gdansk och Euro-
peiska Solidaritetscentrumet. Det nu 
om byggda  båtvarvet, där kampen för 
demokrati i Polen började 1980. Under 
ledning av Lech Walesa.    
Vi besöker också gamla stan och Oliwa 
Katedralen. Där vi får lyssna till en kon-
sert, spelad på kyrkans originella orgel. 
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Polen är ett land i snabb förvandling, mycket händer på kort tid. Satsningen på turism har placerat  
landet på tio i topplistan över semestermål i Europa. Här hittar du milslånga vackra stränder och 
billig shopping.                
När vi kommer till Polen möter Robert Mackowski som äger det pensionat vi ska bo på. Han blir vår  
engagerade guide under dagarna i Polen. Hela hans familj sköter det lilla hotellet som ligger ett 
(långt) stenkast från vackra sandstränder som sträcker sig miltals bort. 



 
 

Pris 5600:- 
Enkelrumstillägg: 800:- 

Giltigt pass erfordras 
Valuta: Polska Zloty.   

 
I resans pris ingår: 

Resa i helturistbuss, boende i  
dubbelrum/dubbelhytt utsides,  

entréer och guider enligt program,  
helpension, frukost, lunch och mid-
dag ingår från lunch dag 1 till lunch 
dag 6.  Förmiddagskaffe dag 1 och 6 

ingår också. 
 

Avresa från Vallby 9.00 
Avresa från Resecentrum 9.10 

 
 
 
 
 

Robert Mackowski  
 

DAG 3                                                           
Frukost på hotellet innan vi rullar mot 
Piasnica. Där vi får lära oss mer om 
historien runt andra världskriget. 
 
Efter besöket i nutidshistorien rullar 
vi till  klostret i Zarnowiec. 
Innan vi tar oss tillbaka till hotellet för 
middag besöker vi de vandrande 
sanddynerna i Leba 

DAG 6 
Frukost ombord. Bussen rullar på fina 
vägar genom vårt vackra Sverige med 
stopp för lunch och kaffe. 

DAG 4                                                       
Vi börjar med frukost på hotellet. 
Sedan tar vi oss till marknaden i Puck 
och njuter av utbudet på den lokala 
småstadsmarknaden. Vi tar oss sedan 
till Wladyslawowo, där vi besöker 
idrottsstjärne allén. Idrottsstjärnornas 
Walk of Fame. Mitt på denna allé 
finns det också en skulptur förestäl-
lande världens 12 högsta berg, byggd 
av sten från Sverige. Sedan besöker vi 
halvön Hel, som vi når via en liten 
landremsa, uppbyggd av vind och 
havsströmmar. 

DAG 5 
Frukost 
Vi besöker riddarborgen i Malbork, 
ett fantastiskt byggnadsverk. Lite tid 
för shopping innan vi innan vi rullar 
mot hamnen och stiger ombord för 
en gemensam middag och trevlig 
kväll.  
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Zarnowiec 


