
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst Pris Rute
Sø 14.05 To 18.05 3.195,-  C/2 
Sø 16.07 To 20.07 3.195,-  C/2
Sø 20.08 To 24.08 3.195,-  C/2
Sø 10.09 To 14.09 3.195,-  C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, lokal guide, buskørsel 
i ****bus, hotelophold med halvpension 
fra og med aftensmad første dag til og 
med morgenmad sidste dag, udflugter (ex. 
entréer) med lokalguide samt alle lovpligtige 
skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 900,-
Fast plads i bussen: 150,-/100,-/75,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

Nyhed!

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



Poznan er en fantastisk by at besøge. 
Når man står på den gamle markeds-
plads i byens centrum, fornemmer 
man tydeligt, hvilken storhedstid byen 
har været en del af, og hvilken høj 
puls, byen har i dag. Nyt og gammelt 
går her hånd i hånd. Med den smuk-
ke, gamle bydel som det historiske og 
det moderne Poznan, med uddannel-
sesinstitutioner og højteknologiske 
virksomheder som den moderne del. 
Poznan har i dag mere end 500.000 
indbyggere.
På vores rejse får vi spændende ople-
velser både i og omkring byen, og na-
turligvis er der også masser af tid til at 
nyde byens centrum med en god kop 
kaffe eller en lokal specialitet - hon-
ning-øl på torvet, mens man tager den 
flotte plads og livet på den i øjesyn.
I Poznan bor vi på Novotel Poznan 
Centrum, der har en rigtig god belig-
genhed, blot 10 minutters gang fra Po-
znans smukke torv. Hotellet holder fire 
stjerner og rummer gode, veludstyrede 
værelser. Se mere om hotellet på vores 
hjemmeside.

REJSEPLAN
1. dag: Danmark – Poznan
Afrejse fra Sjælland, Jylland og Fyn 
via Padborg. Gennem Nordtyskland 
og via Berlin ankommer vi midt på af-
tenen til hotellet og bliver indkvarteret 
efter middagen.

2. dag: Med lokalguide på byrundtur. 
Bryggeribesøg
Vi nyder vores morgenbuffet, og heref-
ter er vi klar til at opleve Poznan. Sam-
men med vores rejseleder og suppleret 
af lokalguide skal vi se den berømte 
gamle bydel med Poznans middelal-
derlige domkirke og Golden Kapel. 
Det er utroligt interessant at høre om 
byens historie, udvikling og naturlig-
vis historierne om de gamle huse, der 
omkranser byens idylliske torv. Vi ser 
også resterne af den gamle bymur. 
Desuden er der mulighed for at besøge 
et eller flere af byens museer. Efter dis-
se historiske attraktioner holder vi fro-
kostpause, og om eftermiddagen kan 
du udforske Poznan på egen hånd, el-
ler måske har du lyst til at tage med 
på bryggeribesøg på Lech Bryggeriet, 
som er et af Polens største bryggerier.
Om aftenen er du velkommen på en 

smuk aftentur i byen med rejselede-
ren. Det oplyste torv med de smukke, 
gamle huse imponerer alle byens be-
søgende.

3. dag: Slottet Rogalin 
I dag skal vi besøge det smukke slot i 
Rogalin, som blev genåbnet i somme-
ren 2015 efter grundig modernisering. 
Slottet, parken og slotsporten blev 
bygget i det 18. århundrede i barok og 
klassisk stil. I dag rummer slottet bl.a. 
museum og udstilling af malerier af 
nogle af Polens berømteste kunstmale-
re som Matejko, Wyspiański m.fl. Des-
uden er der også tid til at besøge det 
storslåede parkområde, inden vi kører 
retur mod Poznan, hvor man kan gå 
på shopping i det store shopping- og 
kunstcenter, Stary Browar.
 
4. dag: Maltanka minijernbane, Zoo-
logisk have og det moderne Poznan
Vi skal på en lille udflugt i Poznans 
østligste del, når vi tager på tur med 
minijernbanen Maltanka, hvor én 
stationerne er ved byens nye zoologi-
ske have. Her kan man stå af og nyde 
nogle timer i selskab med mange for-
skellige dyrearter, eller man kan tage 
med chauffør og rejseleder på efter-
middagsudflugt forbi nogle af Poz-
nans moderne bygninger, fra såvel 
kommunisttiden som de allernyeste 
og mest moderne arkitektoniske byg-
ninger. Bl.a. er Hotel Merkury, og kol-
legiet Jowita samt den klassiske runde 
bygning tæt på centrum gode eksem-
pler på arkitekturen fra kommunist-
tiden.

5. dag: Poznan – Danmark
Straks efter morgenmad begynder vi 
hjemrejsen. Vi kører ad samme rute 
som på udrejsen og holder naturligvis 
passende pauser undervejs.

Poznan
Polen 

Busrejse, 5 dage
HØJDEPUNKTER 
• En helt igennem fantastisk 

storby i Polen 

• 3 interessante og afslappen-
de udflugter inkluderet

• Behagelig køreafstand fra 
Danmark

• Attraktive priser i Polen

 -
bergen

Poznan

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


