
Det **** Qubus Hotel i den hyggelige 
by Gorzow danner rammen om denne 
fornøjelige rejse henover nytår. Vi skal 
nyde rejsen, stemningen og samværet, 
og ikke mindst den gode forplejning 
på hotellet, hvor vi også skal holde 
nytårsfesten og skåle nytåret ind.
Qubus Hotel ligger centralt i Gorzow 
og har gode, komfortable værelser med 
bad og toilet, tv m.m. Der er desuden 
elevator og et dejligt wellness-område 
og sauna på hotellet. I den hyggelige 
restaurant får vi såvel morgen- som 
aftensmad, og det er også her, vi fej-
rer nytårsaften med musik fra DJ. Der 
er desuden øl, vand og vin ad libitum 
nytårsaften i tidsrummet 19 – 23.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Gorzow 
Afrejse via Padborg, gennem Nord-
tyskland, nord om Berlin og via græn-
sen ved Frankfurt an der Oder an-
kommer vi til aften til Qubus Hotel. 
Check-in og middag.

2. dag: Nytårsaften
Vi sover længe, så vi er friske til den 
festlige nytårsaften på hotellet. Gor-
zow har 125.000 indbyggere, så der er 
masser af butikker og shopping cen-
tre, der nytårsaftensdag først lukker kl. 
17. Om eftermiddagen kan man f.eks. 
slappe af i hotellets sauna og wellness 
område, inden vi gør klar til aftenens 
fest. Vi spiser en dejlig nytårsmiddag 
kl. 19, hvorefter vi hygger os sammen 

og måske tager en svingom til musik-
ken. Husk at nytårsmenuen er inklu-
siv øl, vin og vand ad libitum i tids-
rummet 19 – 23.

3. dag: Nytårsdag
Der er morgenmad fra kl. 8 – 11, og 
om eftermiddagen kan man slappe af 
med en spadseretur i de dejlige omgi-
velser eller nyde hotellets faciliteter.

4. dag: Gorzow – Danmark
Efter tidlig morgenmad begynder vi 
hjemrejsen. Vi kører ad samme rute 
som på udrejsen og holder naturligvis 
passende pauser undervejs.

Polen

Nytår i Gorzow 

Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 30.12 On 02.01 3.395,-  C/2

Se påstigningssteder og tider på side 63.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med 2 x aftensmad, 

nytårsmiddag inkl. øl, vand og vin ad libitum 
19 – 23, 3 x morgenmad, udflugter (ex. 
entréer) samt alle lovpligtige skatter og 
afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 400,-
Fast plads i bussen: 120,-/80,-/60,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Busrejse, 4 dage
HØJDEPUNKTER
• Dejligt hotel i centrum af 

Gorzow

• Nytårsaften med DJ, god 
mad og fest

• Behagelig køreafstand fra 
Danmark

Dejligt hotel danner 

rammen om en herlig 

nytårsfest!

 -
bergen

Gorzow

53Se flere billeder og bestil rejsen på www.riisrejser.dk eller ring på 70 11 47 11


