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26.05.21

07.00

Afgang fra Hallen, Fuglsangsalle i Vejen
Kørsel med passende pauser til vi når hotellet i Wroclaw.
Sen aftensmad på hotellet.

27.05.21

Efter en god morgenmadsbuffet på hotellet tager vi på en byrundtur. Vi
kører til Tumski Øen, hvor byens historie startede for ca. 1000 år siden. Her
ser vi den smukke Katadral med dens barokke kapeller. Fra Katedralen
spadserer vi til den meget smukke og hyggelige botaniske have og går en
lille hyggelig tur igennem havens snoede stier. Vi kører videre med bussen,
forbi sandøen til Wroclaws smukke gamle bydel. Her går vi en tur og ser
bl.a Hans og Grete husene, de historiske handels boder, rådhuset og torvet,
hvor de fine gamle byhuse pryder. Under vores spadseretur møder vi flere
steder de små dværge som Wroclaw er kendt for. På Rådhuspladsen bliver
der tid på egen hånd til at spise frokost på en af de mange hyggelige cafeer.
Eftermiddag til egen disposition og har man lyst, kan man tage med
rejselederen på en sejltur gennem byen.
Aftensmad på hotellet.

28.05.21

Efter morgenmaden, skal vi i dag på en heldagsudflugt til Ksiaz, som ligger
syd for Wroclaw. En mindre by, som ligger tæt på bjergområder og ikke
langt fra grænsen til Tjekkiet. Vi besøger det imponerende slot ”Ksiaz”, som
står majestætisk højt på en klippe omringet af grønne skove. Slottet er et af
Polens flotteste og største barok slotte, og det skjuler på nogle
hemmeligheder, som også gør slottet til et meget spændende sted at besøge.
Under slottet finder man nemlig de mystiske tunneler, som blev sprængt og
gravet ud af nazisterne under 2.verdenskrig.
Efter besøget her, kører vi tilbage til Wroclaw via Swidnica. Her gør vi et
ophold ved Fredens Kirke, som er på UNESCO’s liste over verdens kulturarv.
Vi er tilbage ved hotellet sidst på eftermiddagen.
Aftensmad på hotellet.
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29.05.21

Morgenmad på hotellet.
I dag tager vi en tur med bussen og ser nogle af Wroclaws mest kendte
seværdigheder. Vi kører til Panorama Raclawicka, som er et meget
spændende og usædvanligt billedgalleri, hvor der er udstillet et billede…
Det er nok Polens mest berømte billede, som fortæller om Polens triumf over
Rusland i slutningen af 1700 tallet. Billedlærredet er 120 meter lang og 15
meter højt, og er udstillet i en rund bygning.
Herfra kører vi videre til endnu en af Wroclaws største seværdigheder,
nemlig Hundredeårshallen, som også er på UNESCO’s liste over verdens
kulturarv. Den benyttes i dag til forskellige arrangementer, som sport,
koncerter, kultur og andet. Vi går en lille tur i parken, forbi det store
multimedie springvand og videre til den japanske have.
Eftermiddagen er på egen hånd.
Aftensmad på hotellet.

30.05.21

Efter morgenmaden siger vi farvel til Wroclaw og kører mod Potsdam i
Tyskland. Vi ankommer til Potsdam først på eftermiddagen og starter med at
køre en tur i byen, som rummer et utal af flotte og historiske bygninger,
slotte og parker. Potsdam er især kendt for sin historiske arv, som Preussens
tidligere residensby med de talrige og enestående slots- og parkanlæg, men
også som brændpunkt under den kolde krig, hvor byen var vært for
Potsdam-konferencen, hvor Churchill, Truman og Stalin udfærdigede og
underskrev dokument med retningslinjer for politikken i efterkrigstiden i
Tyskland. Der bliver også lidt tid på egen hånd, inden vi kører videre til
hotellet i udkanten af Berlin og får aftensmad.

31.05.21

Efter morgenmaden kører vi det sidste stykke gennem Tyskland til den
dansk/tyske grænse, hvor vi holder en pause. Vi forventer at være hjemme
først på aftenen.
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Pris

Hotel:
Hotel Ibis Styles
Centrum***

4.398- per person i dobbeltværelse
Tillæg for eneværelse: 990,Gældende ved 40-50 personer
Seneste tilmelding d. 15/2 til:
Bent
Tlf: 81111412
bpe6600@gmail.com
Valuta: Euro på ud og hjemtur. Zloty i Polen.
Euro kan veksles om til Zloty, i vekselboderne man finder rundt
om i Polen. Mange steder tager man også imod VISA dankort.

Prisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaffe og et rundstykke på udrejsen
4 x overnatning i Wroclaw
1 x overnatning i Tyskland
5 x morgenbuffet
5 x aftensmad
Entre Ksiaz Slottet
Entre Panorama Raclawicka
Entre Fredens kirke i Swidnica
Dansk rejseleder på hele turen
Kørsel i 4-stjernet bus

Nyt hotel beliggende i
centrum af Wroclaw kun
1000 m fra byens gamle
hovedtorv samt kun 200 m
fra byens hovedbanegård.
Hotel har et frisk og farverig
design. Alle værelser har
adgang til Wi-Fi, alle har satTV, lydisolerede
panoramavinduer og
badeværelse med
brusekabine. Hver morgen
serveres der stor
morgenmad buffet i hotellets
restaurant.
.

Prisen inkluderer ikke:
•
•
•
•

Udflugter og entreer som ikke er nævnt
Øvrige måltider og drikkevarer.
Afbestillingsforsikring
Rejseforsikring

Præstejorden 10

Tlf.: 97 96 10 68

www.hanstholm-rejser.dk

CVR nr: DK19919307

7700 Thisted

Fax: 97 96 29 68

info@hanstholm-rejser.dk

Rejsegaranti nr. 1146

