
Dagsprogrammet

Lørdag 26. mai

Frammøte på Kjevik lufthavn på egenhånd.
Her møter vi reiselederen og sjekker inn på fly-
et til Gdansk med avgang kl. 12.10. Etter drøye
1,5 time lander vi i Gdansk og blir hentet med
buss som kjører oss til sentrum av byen. Her
sjekker vi inn på vårt gode firestjerners Hotel
Puro midt i sentrum, som  skal huse oss de
neste tre nettene. 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.

Søndag 27. mai
Vi besøker bl.a. det gamle skipsverftet i
Gdansk. Her får vi se Solidaritetsutstillingen og
høre om livet under kommuniststyret, og hvor-
dan overgangen siden har påvirket vanlige folk.
Deretter kjører vi til Nasjonalmuseets avdeling i
Gdansk, hvor vi besøker utstillingen av 
moderne kunst. Etter det kjører vi til Sopot, en 

hyggelig badeby rett nord for Gdansk. Her får
vi tid til å se oss litt rundt og spise lunsj på
egenhånd. Vi returnerer Gdansk utpå sen 
ettermiddag

Inkludert i turen er forestilling på Opera Baltyca
eller konsert. Kulturprogrammet er ikke klart
ennå. Når programmet foreligger, sender vi
melding til alle påmeldte.

Mandag 28. mai
Til fri disposisjon 

Tirsdag 29. mai
Vi spiser frokost på hotellet før vi tar plass i
bussen som tar oss til flyplassen i Gdansk. Her
sjekker vi inn på direkteflyet tilbake til Kjevik,
avgang kl. 10.10. Etter knappe 1,5 time lander
vi på Kjevik. 

Vær tidlig ute med påmelding!!!
- ”Først til mølla-prinsippet” gjelder.

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):

Kjellbjørg Auestad
971 42 471 - kau1@online.no

Else-Margrethe Bredland 
918 73 533
else.m.bredland@uia.no 

Åse Irene
Fjermedal
913 64 634  
a.i.f@online.no

Oddbjørn Eikestøl 
901 34 125 

eikestol@online.no 

Forbehold om endringer.

Reise med vekt 

på kultur, kunst 

og historie

06.12.2017

Påmelding:
Oppgi: Navn, adresse, e-post, telefon, fødselsdato og -år.

Hele turen kan avbestilles kostnadsfritt fram til 4 mnd. før avreise, d.v.s.
26. jan. 2018. Da forfaller et depositum på kr 1 500 per person.
Restbeløpet forfaller til betaling 45 dager før avreise, 11. april 2018

Gdansk regnes som en av Europas vakreste middelalderbyer. Byen var en gang kjent som juvelen
blant de hanseatiske byene. Her finner vi blanding av mange nasjonaliteter som bidrar til en spen-
nende kultur og et mangfoldig kjøkken  Selv om 90% av alle hus ble bombet under krigen, er gam-
lebyen bygd opp slik den framstod før krigen. Byen er kjent som fødestedet til ”Solidaritets-
bevegelsen”, som under ledelse av Lech Walesa bidro betydelig til ”Jernteppets” sammenbrudd i
Polen og resten av Øst-Europa. Viktige severdigheter er Solidaritetsmuseet, Krigsmuseet fra
2.v.krig, Mariakirken (største mursteinskirke i verden med plass til 25000 mennesker, orgelkonsert
i Oliwa katedralen, Nasjonalmuseet, Murale Zaspa med gatekunst og tur til Malbork,
Ridderordenens hovedsete, som står på Unesco’s verdensarvliste.
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