Program
Dag 1 - Art decό, Jugendstil, sol och sand
Före lunch
Gdynia - i modernismens spår
•Man besöker Gdynias saluhall ”Hala targowa” där stadsbor
handlar frukter, grönsaker, fisk och kött. En färgglad upplevelse.
Själva byggnaden byggd under 1930-talet är ett bra exempel på
modernism.
•BGK-huset. Besök i lilla modernismens museum och cafe
Cyganeria med fika
•Resa med buss längs 10 lutegogatan och Södra piren
Lunch i Orlowo på en strandrestaurang med en utsikt över
Gdanskbukten, sandstrand och fiskehamn
Efter lunch
Sopot - Jugendstil och rivieran
•Promenad runt Hotell Grand och längs piren, fika
•Monte Cassinogatan och Sneda Huset
Middag och hotellövernattning
Dag 2 - Gdansk - Hansastad och kommunismens fall
Före lunch
Oliwa - domkyrka med pampig orgel
•Besök i Oliwakyrkan, kort konsert, promenad i Oliwaparken
•Man kör mot stadens centrum förbi Lech Walesas hus och
EM2012 fotbollsarenan
Leninvarvet - där Solidaritet föddes
•Man besöker varvsområde, utställningen ”Vägarna till friheten”
och monumentet för stupade varvsarbetarna under upproret i
december 1970
Efter lunch
Hansastaden Gdansk
•Promenad längs Dlugagatan mot gamla hamnen, fika
•Besök i Mariakyrkan
Middag och hotellövernattning
Dag 3 - Wislas floddelta, riddarborg och storkar
Före lunch
Wislas floddelta
•man kör förbi byar med medeltida tegelkyrkor, så kallade
arkadhus från 1700 och 1800-talet och massor storkbon
Malbork - medeltida riddarborg, besök med lunchrast i en
restarang där man serverar mat inspirerad av medetida köket
Efter lunch
Besöket fortsätter, fika
Middag och hotellövernattning
Dag 4 - Kulturbygden Kasjubiska sjöplatå
Före lunch
Besök i Kartuzy
•Medeltida kyrka med ett tak som liknar kista
•Kasjubiska Museet med presentation av kasjubiska kulturen
Lunch med kasjubiska delikatesser
Efter lunch
Man kollar vyer över Kasjubiska sjöplatå

Pommerns skatter
Pommerns kultur- och naturskatter med möjligheter att
träffa vanliga men intressanta polacker.
Resa där komfort och inte tiden är prioriterad.

2500 kr

5 dagar och per person
i en grupp av 45 resande

I priset ingår:
•5 dagars guidad tur med buss
•inträde till 11 st. muséer, besöksmål och arrangemang
•3 måltider dagligen (utan middag sista dagen) – geniun
polsk mat
•7 fikpauser
•4 hotellövernattningar

