
                                          
             

FFFFOOOOGGGGTTTT    SSSSTTTTUUUUDDDDIIIIEEEE----    &&&&    GGGGRRRRUUUUPPPPPPPPEEEERRRREEEEJJJJSSSSEEEERRRR    TTTTLLLLFFFF....    6666999911114444    1111333300000000    ————    EEEE----MMMMAAAAIIIILLLL::::    RRRREEEEJJJJSSSSMMMMEEEEDDDD@@@@FFFFOOOOGGGGTTTTRRRREEEEJJJJSSSSEEEERRRR....DDDDKKKK    

 

Polens hjertePolens hjertePolens hjertePolens hjerte    

Gdansk Gdansk Gdansk Gdansk ————    WarszawaWarszawaWarszawaWarszawa    ----    KrakowKrakowKrakowKrakow    

Bus/fly        Bus/fly        Bus/fly        Bus/fly        8888    dage / dage / dage / dage / 7777    nætternætternætternætter    
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Velkommen til et nyt, selvsikkert og fremadstormende Polen. Var du 

sidste gang i Polen i de brølende 80’ere før Muren faldt, og vi fra 

vest førte os frem som grever og baroner? Glem det. Polen er i dag 

et andet land – men sproget er det samme! Polens hjerte, fordi 

landets 3 vigtigste byer ligger midt i Polen fra nord til syd.  

Gdansk er landets vigtigste havneby og fødested for fagforeningen 

”Solidaritet – Solidarnosc”, der med Lech Walesa i spidsen kæmpede 

mod kommunismen. 

Warszawa, Polens hovedstad ved floden Vistula, udryddet flere 

gange og altid bygget op igen. I dag en storby i rivende udvikling – 

på godt og ondt. 

Krakow – Polens gamle kongeby og hovedstad, der med sit flotte 

kongeslot i centrum og sin berømte markedsplads er et af landets 

mest besøgte turistmål. Samtidigt beliggende i et af landets vigtigste 

industriområder. 

Undervejs er der meget andet, vi skal opleve. Vi skal se, om vi kan 

finde polakkernes sjæl i Czestochowa og derigennem få en 

forståelse for deres historisk set altid indædte modstand mod 

overmagten. Og vi skal besøge Zakopane, beliggende ved foden af 

Tatrabjergene, hvor der også bliver lejlighed til en hyggelig sejltur 

på Dunajec-floden.  

Pris pr. per. v. min. 40 deltagere: 

Fra København:                 8.995,- kr. 

Til Billund:                   7.995,- kr.* 

Tillæg for enkeltværelse: 1.750,- kr. 

*) Ud med bus – hjem med fly 

Grundprisen inkluderer: 

8 dages bustransport 

7 overnatninger inkl. halvpension 

Alle udflugter og besøg 

Lokale guider til byrundture 

Dansk rejseleder 

Flytransport Krakow-København 

eller Gdansk-Billund inkl. bagage 

Alle obligatoriske afgifter 

Grundprisen inkluderer ikke: 

Yderligere måltider, entreer o. lign. 


