TUR TIL POLEN I KOLOBRZEG
Hvor vi skal bo på campingplads Baltic
https://www.camping.kolobrzeg.pl

19.6.-29.6.2022.: PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.: 8.450-KR
I prisen er der inkl.:
10 x overnatning på campingplads ”Baltic” i Kolobrzeg
- 3 x rundstykker/brød hver morgen
- 8 busudflugter med lokalkendt dansktalende guide med alle entreer betalt
- 8 frokoster under udflugterne dog ekskl. drikkevarer
- en festmiddag med underholdning, polske nationalretter og drikkevarer
- en velkomstmiddag på ankomstdagen
SØNDAG 19.6.2022. Ankomst og informationsmøde. Ankomst til pladsen og velkomst. Vi og vores guide
Stoffer vil være pladsen og tager imod jer og bistår med praktisk info. Når alle er ankommet, afholdes der
informationsmøde om forestående program og andre praktiske anliggender. Derefter er der fællesspisning på
pladsen.
MANDAG 20.6.2022. KOLvilOBRZEG OG OMEGN. Kolobrzeg er en af Polens flotteste bade/kurbyer.
Vi ser havnefronten med stranden og den flotte bymidte med flotte parker, museer og butikskvarteret. Vi
udforsker også byens omegn, som gemmer på historier fra fortid og nutid… Undervejs frokost på hyggelig
restaurant.
TIRSDAG 21.6.2022. SZCZECIN. Byen er med dens halv mio. indbyggere hovedstaden i Vestpommerns
Amt i dag samt. Tidligere fhv. hovedsæde for de pommerske fyrsters slægt og en af de største værfts- og
havnebyer ved Østersøen. Ødelagt under 2.VK løfter den sig fra fortidens skiftende identiteter og kontraster
er synlige. Under rundturen ser vi byens mest interessante dele samt besøger 2 museer, som vidner om byens
fornemme fortid.
ONSDAG 22.6.2022. ERIK AD POMMERNS. De fleste dansker benytter udtrykket ”det går ad Pommern
til!”. De færreste kender dog til udtrykkets oprindelse. Det kan vi komme nærmere på ved at opsøge Darlowoborgen, hvor den danske kong Erik VII, også kaldet Erik af Pommern blev født i 1382 og døde i en høj alder af
77 år. Hvorfor ligger han begravet i Polen og ikke i Roskilde, som de fleste danske konger? Det gik vist lidt ”ad
Pommern til…”
TORSDAG 23.6.2022. KOLDKRIGSMUSEUM. Efter Berlinmurens fald i 1989 har Østeuropa
gennemgået en indviklet proces for at ryste sig af kommunismens ødelæggelse. Der findes stadigvæk steder,
som gemmer på den del af historien, som var hemmeligholdt for offentligheden indtil vore dage. Vi besøger
en gammel base, hvor sovjetterne opbevarede kernevåben, på trods af, at det hele tiden blev nægtet. Derefter
opsøger vi Stoffers venner, der bor ved en smuk skovsø. Her holder vi fest med polske delikatesser og
underholdning.
FREDAG 24.6.2022. FRIDAG
LØRDAG 25.6.2022. UDSTILLINGSHAVEN OG JAGTSLOTTET ”RAVSLOT”. ”Hortulushaver”
blev etableret i 1992 som plantecenter og siden udviklede de sig til udstillingshaver. Komplekset består af to
haver med forskellige temaer. Haverne rummer over seks tusinde arter af planter – herunder unikke og
eksotiske – spredte i 30 forskellige, separate temahaver i forskellige stilarter, som strækker sig over et areal
på over 5 hektar. Der findes bl.a. en japansk, fransk, middelhavs- og engelsk have samt en sensehave. Turen
slutter på et romantisk jagtslot, hvor der bliver serveret vildt til frokost.

SØNDAG 26.6.2022. JOMSBORG. Jomsborg, også benævnt Jumne i nogle kilder, var en legendarisk borg
beskrevet i Jomsvikingernes saga. Her skulle jomsvikingerne have haft deres base men det er den dag i dag
uklart, hvor den præcist lå henne. Det er dog en udbredt opfattelse, at Jomsborg må have ligget på en af de
to hovedøer på nordsiden af Stettiner Haff, Wollin eller Usedom, hvilket er delvist blevet bekræftet af Saxo
og tyske udgravninger fra begyndelsen af 1900-tallet. Ikke desto mindre har man i 2008 åbnet et
friluftmuseum med rekonstruktion af denne legendariske bosættelse. Vi besøger også en udstilling med
miniaturer af ca. 50 fyrtårne, som blev bygget langs Østersøkysten siden 1902.
MANDAG 27.6.2022. FLODSEJLADS. Så er der tid til lidt fysisk udfoldelse. Udfordringen består af en
kanosejlads på floden Parseta, som løber ud i Østersøen i Kolobrzeg. Det er ikke nogen riverrafting, til gengæld
løber turen gennem flot og uberørt natur, så flot at havlaksen yngler i floden i juli/august. Vi slutter med frokost
ved bål med en god polsk grillpølse, m.m.
TIRSDAG 28.6.2022. JUCHOWO FARM – GÅRDBESØG. Pommern blev i slutningen af 1800-tallet
forvandlet til hele Tysklands brødkammer. Mange storgodser blev oprettet og drevet af landadelen, såkaldte
”Juncker”. Under kommunismen blev disse pragtgårde forvandlet til statsbrug og i dag er en del af dem i brug
som hoteller eller museer. Men der er flere steder, hvor man har fundet særlig anvendelse af disse steder. Vi
besøger bl.a. Juchowo Farm, som drives som biodynamisk bedrift.

ONSDAG 29.6.2022. Hjemrejsedagen efter individuel plan og behov. Pladsen ryddes kl.12.
Programmet er vejledende og rækkefølgen af udflugter forventes at blive ændret.
Tilmelding til denne tur er den 30. januar 2022 klokken 12.00 på telefon 28302894 til Joan.
Her får i et nummer og kontrolord, som skal stå på alt i sender, bland andet den mail i skal sende til
Joan, straks ved indbetaling, idet vi så har jeres mailadresse.
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000. kr. er indbetalt på
konto 5385 000532847.
Depositum tilbagebetales ikke, kun hvis turen kan sælges til anden side.
Mail: joan@bagge148.dk
Der tages forbehold for ændringer, da der er meget, der skal falde på plads.
Mange hilsener
Joan og Preben
2748

