
 

  

Program 
Dag 1 - Hansastaden Gdansk 
Före lunch 
Gdansk - man kör först till stadens historiska centrum. Vi börjar 
med stadspromenad från f.d. Fängelsehuset. Där besöker vi 
Bärnstensmuseum  - en av stadens bästa utställningar som 
berättar om naturliga läge, historia, nutid och framtid av 
bärnsten. Vi fortsätter mot Långa Torget och Mariakyrkan. Vi 
klättrar up tornet för att se stadens panorama 
Lunch på Gamla Staden 
Efter lunch 
Fritid 
Vi åker båt längs flodar Motlawa och Wisla mot Westerplatte. På 
plats besöker vi slagfältet 
Middag och hotellövernattning 
 
Dag 2 - EM fotbollsarenan, Oliwa och Sopot 
Före lunch 
Först åker vi mot PGE Arena byggd för EM2012. En runda runt 
fotbollsarenan 
Sen Oliwa - domkyrka med pampig orgel 
besök i Oliwakyrkan, kort konsert, promenad i Oliwaparken  
Lunch i restaurang i Oliwa 
Efter lunch 
Vi kör till Sopot där vi gör en promenad uppifrån rådhuset ner 
Monte Cassinogatan, förbi Snedda Huset mot Sopots träpir. 
Strandpromenad 
Middag och hotellövernattning 
 
Dag 3 - Gdynia och Hel 
Före lunch 
Vi åker till Gdynia upp till utsiktspaltsen i Kamienna Gora och tar 
en promenad längs stadens paradgator: Swietojanska och 10 
Lutego. Promenad på Södra Piren 
Båttur till Hel (sommartid, annars åker vi buss) 
Lunch i Hel 
Efter lunch 
Vi går promenad från hamnen mot sälstation. Besöket i 
sälstationen och därefter i Kustförsvarsmuseet 
Middag och hotellövernattning 
 
Dag 4 - Stranddyner och dinosaurer 
Före lunch 
Vi åker till Leba och besöker Slowinskis nationalparken. Vi hyr 
cyklar och kör mot vandrande stranddynerna. Där klättrar vi upp 
Lacka Gora - högsta av vandrande dynerna 
Lunch i Leba 
Efter lunch 
Promenad längs Kosciuszkigatan mot hamnen 
Besök i dinosaurieparken 
Middag och hotellövernattning 

 

 

Polen - vå rt grånnlånd  
i so der 

Tre dagars upptäcksresa där man lär känna vårt södra 
grannlandets natur, kultur, historia och sevärdheter – besök 
i Norra Polen: Gdansk, Sopot, Gdynia och kusten  

1200 kr 
4 dagar och per person  
i en grupp av 45 resande 

I priset ingår: 

•4 dagars guidad tur med buss 
•inträde till 8 st. muséer, besöksmål och arrangemang 
•3 måltider dagligen (utan middag sista dagen) 
•3 hotellövernattningar 
 
 
 

  

 

 

 



 


