
Dagsprogrammet
Lørdag 26. mai
10.30  Senest frammøte på Kjevik lufthavn 
          Frammøte på egenhånd. Her møter vi 
          reiselederen og sjekker inn på flyet til 
          Gdansk. Wizz Air, flight W61740

12.10 Flyavgang

13.35  Lander ved Gdansk. Buss kjører oss til 
          sentrum av byen

15.00  Innsjekking på Hotel Puro, midt i sentrum
          Om ettermiddagen tar en lokalguide oss 
          med på vandretur i gamlebyen. Vi får 
          høre om byens historie og se de mest 
          kjente severdighetene. Rundturen ender 
          opp på restaurant i gamlebyen hvor vi 
          har felles middag

19.15  Felles middag

Søndag 27. mai
            Frokost
          Dagen til egen disposisjon

          Forslag til mulige egenaktiviteter 
          fram til kl. 16.30:

1.       Tur til Malbork  til Ridderordenens ho
          vedsete. Reisetid ca.1/2 time.
2.       Besøk i Krigsmuseet fra 2. verdenskrig 
          og besøk i Mariakirken.
3.        Nasjonalmuseets avdeling i Gdansk. 
          Utstillingen av moderne kunst.
4.       Shopping. For eksempel i det hyper-
          moderne treetasjes Madison Shopping 
          Gallery, som ligger i Gamlebyen.

16.30 Oppmøte i resepsjonen på hotellet for å 
          gå samlet til Operaen

17.00 Opera Baltyca, der vi skal se “La 
          Bohème” av Giacomo Puccini. Det er en 
          opera i fire akter, komponert i 1896. 
          Handlingen utspiller seg i kunstner-
          kretser i Paris omkring 1830

20.00 Felles middag etter forestillingen 

Mandag 28. mai
          Frokost

10.00  Guidet til fra hotellet

11.30 Bussen kjører videre til Sopot. 
          Vi besøker det gamle skipsverftet i 
          Gdansk. Her får vi se Solidaritets-
          utstillingen og høre om livet under 
          kommuniststyret - og hvordan over-
          gangen siden har påvirket folks liv

13.30 Lunsj på egenhånd i Sopot

14.30 Utforsking i byen på egenhånd. 

16.30 Avreise med buss tilbake til Gdansk der 
          vi besøker Rådhuset og Muzeum 
          Gdanska

19.15 Oppmøte til felles middag 

Tirsdag 29. mai
          Frokost

07.30 Buss fra hotellet til flyplassen i Gdansk

10.10 Flyavgang med Wizz Air, flight W61769 
          direkte til Kristiansand

11.40  Beregnet ankomst Kjevik, Kristiansand

Forbehold om endringer

I samarbeid med

Kontakt:

post@dagaasbo.no
Telefon  37 15 70 31

Gdansk, Polen
lørdag 26. - tir 29. mai 2018
Avreise: Kristiansand lufthavn Kjevik

Reise for alle. Medlemskap i Senioruniversitetet i Søgne ingen betingelse! Se Solidaritetsutstillingen 
og hør om livet under kommuniststyret

Pakkepris
4 dager • kr 4790,-
Prisen inkluderer:
- All buss- og flytransport. 
- 3 overnattinger i delt dobbeltrom. 
- 3 frokoster og 3 middager (ikke drikke)
- Reiseleder med på hele turen
- Utflukter og underholdning som er 

omtalt i dagsprogrammet

Tillegg:
- Enkeltrom koster kr 1 290,- Si fra om 

dette ved påmelding
- Hver person kan kun ha 1 hånd-

bagasje (10 kg) innenfor målene 55 x 
40 x 23 cm. Innsjekket koffert på maks
20 kg koster kr 1 100,- per enhet for 
tur/retur. Denne kan bestilles 
individuelt ved påmelding.

Kontakt (hvis du er i tvil om noe):

Else-Margrethe Bredland 
918 73 533
else.m.bredland@uia.no
Oddbjørn Eikestøl 
901 34 125 
eikestol@online.no 

Reise med vekt 
på kultur, kunst 

og historie

07.05.2018
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