Szczecin

Prinsens Livregiments
Soldaterforening
Mandag d. 1. til torsdag d. 4. oktober 2018

Stettin er en af Europas største havne- og værfts byer, selvom den ligger ca. 60
kilometer fra Østersøen. Igennem de sidste 25 år har Stettin haft mange danskere på
besøg, disse mange mennesker er som regel kommet for at udnytte de mange gode
handelsmuligheder på – især de store markeder hvor der sælges alt mellem himmel
og jord
Stettin er i dag en by hvor man gør meget for at restaurere de gamle imponerende
bygningsværker, der på trods af omfattende ødelæggelser under 2den verdenskrig,
er tilbage i byen.
Byen kaldes også “Polens Paris” på grund af det særegne gadelayout der er inspireret
af gadelayoutet i Paris med de mange rundkørsler og store brede boulevarder. Stettin
er en meget stor by der dækker et areal på ca. 300 km2 og byen gemmer også på en
utrolig smuk og fremmedartet natur – faktisk er store dele af byen dækket af grønne
områder samt vandområder – her kan man midt i storbyen støde på hav – og
fiskeørne.
I den “gamle by” koncentreret omkring byens ældste rådhus er man i gang med at
genskabe gadebilledet fra det gamle Stettin idet man bygger nyt oven på de gamle
fundamenter der bliver gravet ud. I dette spændende område åbner der flere og flere
restauranter og pubber der er et besøg værd.

Mandag den 1. oktober:
Kl. 07.00: Afgang fra ”Paradiset”, Kasernevej 9, Viborg Kaserne, 8800 Viborg. Evt.
opsamling ved P-plads/Tilst. Evt. opsamling langs motorvejen fra Tilst og mod syd. Kørsel
over Frøslev grænse, pause med the/kaffe /Rundstykke. Senere frokoststop. Forventet
ankomst til hotel kl. 18.00. Indkvartering. Fælles middag på hotellet (inkl.). Efter middagen
vil dansk udstationeret officer orientere om hovedkvarteret, om at bo i Polen og om den
danske koloni. Kørsel 760 KM. Stop undervejs. Under turen vil der blive orienteret om
polske forhold.

Tirsdag den 2. oktober:
Morgenmad på hotellet.
Kl. 09.30: Afgang i bus til seværdigheder i byen med lokalkendt dansktalende guide.
Adskillige stop, hvor vi stiger af bussen. Frokost på lokal restaurant. Eftermiddagen til
egen rådighed.
Tilvalg: Besøg ved kurveforretning efter frokost.
Kl. 19.30 Tilvalg: Afgang til fods til lokal restaurant. Middag. Aftenen herefter til egen
rådighed.

Onsdag den 3. oktober:
Morgenmad på hotellet.
Dagen til egen rådighed.
Tilvalg:
Kl. 09.00: Afgang med bus til Stargard Szcecinski. Gåtur på bymuren, besøg i kirken.
Hjemkørsel. Frokost. Der betales kr. 95 for turen.
Kl. 15.30: Besøg i underjordisk beskyttelsesanlæg fra 2. verdenskrig. Entre ca. 25 Zloty.(1
Zloty = 1.75 kr.)
Kl. 19.00: Afgang til fods til lokal restaurant. Middag for egen regning. Evt. besøg i Cafe
22.

Torsdag den 4. oktober:
Morgenmad på hotellet.
Kl. 08.00: Hjemkørsel. Stop med jævne mellemrum og frokost ved rasteplads. Stop for
aftensmad ved grænsehandel. Forventet ankomst til Viborg kl. 21.00.

Ret til justeringer forbeholdes.

Pris: kr. 2.150. Foreningen har allerede ydet et tilskud for medlemmer og 1 ledsager på
kr. 300 for hver.
Pris for ikke-medlemmer kr. 2.450. Tillæg for enkeltværelse kr. 650.
Tillæg afbestillingsbeskyttelse: 400,- kr. (skal oplyses ved tilmeldingen)

Alt dette er inkluderet i prisen:
3 x Hotelovernatninger
3 x Morgenmad
1 x Aftensmad
1 x kaffe med rundstykke fra bussen
Alle udflugter ifølge programmet
Rejseleder på turen Peder Korshøj tlf. +45 23 32 43 66 (svarer under hele
turen)
Hotel oplysninger:
Radisson SAS Hotel
Plac Rodla 10
PL – 70419 Stettin Poland Tlf.: 00 48 91 35 95 595
www.radissonblu.com/en/hotel-szczecin
Der gennemføres orienteringsmøde forud for rejsen i ”Paradiset” på Viborg
kaserne. Der meddeles dato direkte til tilmeldte.
Praktiske oplysninger:
Husk gyldigt pas og EU-sygesikringskort.
Der kan de fleste steder betales med kreditkort. Der kan veksles i ”Kantor”-butikker.
Danske penge og Euro kan anvendes. Hav euro med til brug i Tyskland.
Alle måltider, undtagen middag på ankomstdagen er for egen regning.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peder Korshøj.

Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

