
    TUR TIL MIDT POLEN ”TORUN” 

            På campingplads.  https://www.campingtramp.pl/ 

2.7.-12.7.2022. : PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.: 8,400.KR 
 

I prisen er der inkl.: 

- 10 x overnatning på campingplads ”Tramp” Torun 

- 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 
 

LØRDAG 2.7.2022. ANKOMST OG INFORMATIONSMØDE. Ankomst til pladsen og velkomst. Vi 

samt og vores guide Stoffer er på 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. 

SØNDAG 3.7.2022. RIDDERBORGEN GOLUB DOBRZYN. Borgen blev bygget i 1300-tallet og siden 

har været brugt som fæstning, kloster og grænseborg. I vor tid har den været skueplads til ridderturneringer. 

Turneringen er en af de ældste og største i Europa og deltagerne kommer fra hele Europa og underholder 

gæsterne med ridderfærdigheder og stunts. Samtidigt afholdes der middelaldermarked. 

MANDAG 4.7.2022. TORUNS GAMLE BY OG SKIBSSEJLADS PÅ WISLA FLODEN. Torun er en 

af regionens smukkeste og velbevarede middelalderbyer med flot gammel by og fæstning. Her blev 

Nikolaus Kopernikus født i 1473 – og siden skabte solsystemet. Vi skal sejle langs de gamle bymure under 

en hyggelig tur på Wisla floden. 

TIRSDAG 5.7.2022. CIECHOCINEK. Turen går til den ”polske Læsø”, hvor man syder salt på en særlig 

måde – man bruger kæmpe tømmerkonstruktioner kaldet saliner (gradueringsværk). Der er også et 

saltmuseum og en smuk kurpark, hvor gåturene foreskrives på recept pga. den saltholdige luft. Vi besøger 

også byens speedway stadion, en af polens største med plads til 15000 tilskuere. Klubben har adskillelige 

gange været polens mester bl.a. mens danske Bjarne Pedersen kørte for dem. 

ONSDAG 6.7.2022. GÅRDBESØG. Vi tager ud på landet på bondegårdsbesøg med spændende 

produktion. Vi hører om landbruget og familielivet ude på landet… Til frokost opsøger vi en skydebane, 

hvor der bliver mulighed for at skyde efter lerduer. Om aftenen festmiddag på pladsen med underholdning, 

servering af nationalretter og musik. 

TORSDAG 7.7.2022. FRIDAG 

FREDAG 8.7.2022. STOFFERS BARNDOMSBY. Bydgoszcz er en stor industriby grundlagt i 

middelalderen. Vi tager på sightseeing i Stoffers barndoms og ungdomskvarter. Derefter tager vi en tur med 

sporvogn til den gamle by, kvarteret kaldet for Bydgoszcz´s Venedig med gamle bindingsværkshuse langs 

flodkanalen. 

LØRDAG 9.7.2022. BISKUPIN. Et friluftmuseum for en 100 år gammel opdagelse af en 3000 år gammelt 

slavisk bosættelse. Det var lausitzslaverne, der byggede denne næsten 7000 kvm stør by, hvor 1000 

mennesker levede i 100 bjælkehuse. 

SØNDAG 10.7.2022. GDANSK. Udflugt til Triplobyen, som polakkerne kalder de tre sammenvoksede byer – 

Gdansk-Sopot-Gdynia. På turen ser vi Den Gamle By i Gdansk, det lukkede skibsværft, hvor Solidarnosc 

opstanden begyndte i 1980 under ledelse af Lech Walesa, Europas længste mole i Sopot og den moderne 

havneby Gdynia. Vi tager på havnerundfart og ser bl.a. Westerplatte, hvor 2.Verdenskrig startede. 



æ                 

Ciechocinek Saliner udvinding salt                           Sejlads på wislaflode 

 

MANDAG 11.7.2022. KERAMIKFABRIK. Vi ser produktionen af keramik og besøger et hyggeligt 

kræmmermarked. Frokost på campingpladsen, hvor vi tager afsked med hinanden og vores guide og chauffør. 

TIRSDAG 12.7.2022. 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 5. februar 2022 klokken 09.00 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 

 
 

mailto:joan@bagge148.dk

