21. April 2018 – 4 dager

Gdańsk

Gdańsk er Polens sjette største by. Voldsomme kamper ved slutten av annen
verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men omfattende gjenoppbygging etter
krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. Gdańsk er et viktig kulturelt
og vitenskapelig sentrum og sammen med de to byene Gdynia og Sopot dannes
storbyområdet Trippelbyen.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene, som beriker
ens liv!
Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – 21. april: Avreisedag
Oppmøte på Værnes klokken 19.00. Her blir det felles innsjekk før vi reiser med
direktefly til Gdansk. Fra flyplassen blir det felles transport til vårt sentrale hotell
som blant annet har en SPA- og velværeavdeling og ligger nært alle fasiliteter. På
grunn av sen ankomst er det ikke middag på kvelden, men det bys på en
velkomstdrink i hotellets lobby for de som ønsker dette.
Dag 2 –22. april: Lokalguide og mikrobryggeribesøk
Vi starter med en god frokost. Kl. 10.00 møter vi i hotellets resepsjon og blir
møtt av vår norsktalende lokalguide som tar oss med på en guidet byvandring i
gamlebyens sjarmerende gater. Vi får se noen av byens vakreste og mest
interessante steder. Gdansk har vært en by hvor flere store hendelser har funnet
sted, og noen av de har også i ulik grad påvirket Europas og verdens skjebne.
Vår guide setter oss inn i historien om blant annet kampen med Sverige om
Østersjøens dominans på 1600-tallet, Napoelonskrigene, kommunismen og
frigjøringen takket være Solidaritetsbevegelsen og Lech Walesa. Her er det med
andre ord mye å sette seg inn i for den som ønsker det.
Ved lunsjtider ca. klokken 12.30 gjør vi et stopp i et lokalt mikrobryggeri hvor vi
får servert mat, samt får smake på noen typer øl.
Til kvelden samles vi for felles middag.
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PROGRAM
Dag 3 – 23. april: Disponibel dag eller utflukt
Dagen er til egen disposisjon, men reiseleder har forslag til aktiviteter.
Noen vil kanskje reise til museet ECS (Europeiske Solidaritetssenteret) som ble
åpnet i 2014. Museet huser flere utstillinger, både permanente og midlertidige,
som forteller historien om Solidaritetsbevegelsen og Lech Walesas livshistorie,
med mer.
Fra Gdansk er veien også kort til Sopot, den flotte nabobyen kjent for sin vakre
sandstrand og trivelige bysentrum.
Dette er siste kveld, og vi møtes i resepsjonen klokken 19.30 for felles avgang til
avskjedsmiddag.
Dag 4 – 24. april: Disponibel dag og Hjemreisedag
Dagen starter med en god frokost og etter utsjekk klokken 12.00, kan vi lagre
bagasjen på hotellet.
Nå venter noen disponible timer før vi hentes med buss klokken 15.30 og kjører
det korte stykket til flyplassen. Vi flyr direkte tilbake til Trondheim hvor vi lander
klokken 20.15.
Grunnpris
Tillegg enkeltrom

kr. 7995,kr. 800,-

Inkludert:
 Flyreise Trondheim - Gdansk t/r
 3 netter i dobbeltrom
 Transfer i henhold til program
 Norsktalende lokalguide i
gamlebyen
 Inngang til Mariakirken
 3 frokoster
 1 lunsj på lokalbryggeri (inkluderer
også smak av øl)
 2 middager
 Aktiv reiseleder fra Vega Reiser
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