Pris
Kr. 2900- pr. person i dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg: Kr. 675,-

Prisen inkluderer
Bustur, hotelophold inkl. morgenmad,
byrundtur, kanalrundfart, heldagsudflugt, to aftner med underholdning på
hotellet.

Afgang
Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159,
Jonstrup, 3500 Værløse
Tirsdag den 6. juni kl. 8.00
Færgeoverfart Gedser-Rostock

Hjemkomst
Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159
Jonstrup, 3500 Værløse
Søndag den 11. juni mellem 16 og 17

Radisson Blu Szczecin
Plac Rodla 10, Szczecin City Centre
Hotellet ligger i byens famøse turist og
indkøbs-område. På hotellet er der
faciliteter som sauna og indendørs
bassin. Værelserne er moderne og
stilfulde og der er hårtørrer, minibar
og kabel/satellit-tv. Der er badeværelse til hvert værelse.

Rejseforsikring
Vi vil anbefale at I tegner en afbestillings-rejseforsikring, samt medbringer
det Blå Sygesikringsbevis – hvis I ikke
har det, skal det bestilles hos kommunen.

Stettin er Polens syvende største by og her finder man den største havn i
landet. Stettin ligger i det nordøstlige hjørne af Polen ved Oders udmunding i Østersøen. Byen kaldes »Den Grønne By« på grund af de mange
parker og omkringliggende skove, og desuden »Polens Paris« på grund
af den fransk-inspirerede arkitektur og byens opbygning med avenuer,
der udspringer fra et stjerneformet torv i bymidten.
Det meste af byen blev ødelagt under 2. verdenskrig , men står nu som
en by hvor vestlig og østlig kultur mødes. Omkring det gamle rådhus har
de genopbygget det gamle Stettin. Her er gode restauranter og barer.
Vi skal opleve byen gennem en guidet tur med vores bus og en kanal
rundfart og vi tager på en udflugt i omegnen af Stettin .
Der bliver dog også tid til at indtage byen på egen hånd. Ingen steder i
Europa får du så meget for pengene. Gode indkøbsforslag er: rav, bømisk
krystal, CD´er, børnetøj og -udstyr, julekugler, tobaksvarer og vodka.
Vi arbejder på at finde et polsk jazzorkester, der kan spille for os.

Tilmelding
Vi har brug for din endelige tilmelding og depositum inden 1. februar.
Du/I kan tilmelde jer pr mail til: Pia: pia.jeppesen@os.dk eller pr telefon
hos Helle: 60778592 eller Pia: 53661961

Betaling




Depositum inden 1. februar: kr. 1500 pr person
Restbetaling inden 1. maj: kr. 1400 pr person i dobbeltværelse og
kr. 2075 pr person i enkeltværelse
Betaling til: reg.nr. 1551 kontonr. 16500321

