Polen - Stettin - 4 dage
Afrejse:
D. 26. okt. kl. 08,00
Hjemkomst: D. 29. okt. kl. 15.10

Pris pr. person i dobb.vær.: Kr. 3.395.00
Tillæg for eneværelse:
Kr. 300,00

Selvom Polen i dag er med i EU. Stettin er byen, hvor vestlig livsstil møder
østlig kultur. I Stettin kan man stadig finde et stort udvalg af kvalitetsvarer til
priser der ligger langt under de danske. Der er stadig en stor mulighed for at
gøre nogle gode “kup” på de lokale markedspladser i Stettin, ja så nyd et par
herlige shoppingdage i Stettin.
1. dag: Efter opsamling på Bornholm sejler vi kl.
08,00 fra Rønne til Sassnitz. Morgenmad ombord.
(Frokost i Samtens inkl.) Vi ankommer til vort Hotel
Victoria, hvor aftensmaden venter os. Her skal vi bo
de næste 3 nætter. Hotellet er centralt beliggende
med gode nyrenoverede værelser, alle med
bad/douch og toilet. Hotellet har restaurant, bar og
natklub med musik og dans.
2. dag: Vi begynder dagen med at køre ud til et grænsemarked med bl.a. store
lukkede haller. Ved frokosttid er vi tilbage i byen. Frokost på hotellet. Efter frokost
går vi ned til havnen hvor skal på en kanal/havnerundfart
inkl. i prisen. Resten af eftermiddagen kan man bl.a.
besøge cafe 22 og nyde udsigten ud over byen.
Aftensmad på hotellet.

3. dag: Efter morgenmad kører
vi ud til et krystalfabriksudsalg.
Efter besøget køres tilbage til hotellet, hvor vi spiser frokost. Denne eftermiddag
bliver der rig lejlighed til at udforske Stettin. Aftensmad på hotellet.
4. dag : Vi skal tidlig op og spise morgenmad. Herefter går turen mod Sassnitz
hvorfra vi skal med færgen til Rønne. Ombord spiser vi frokost og er hjemme på
Bornholm kl. 15,10.
Inkl i prisen: Færgen T/R, 3 x overnatning, 4 x morgenmad, 4 x frokost, 3 x aftensmad,
besøg på grænse-markeder, krystalfabriksudsalg, kanalrundtur i Stettin havn, bus i 4 dage,
dansk rejseleder, dansk-tysk- & polsk moms, vejskat, m.m.

