peiske byer. ”Polens Paris” er et av de kallenavn byen har. Dette begrunnet i byplanleggingen med mange rundkjøringer og brede boulevarder. Byen er meget stor, den dekker omkring 300 km²
med mange grønne, og våte, lunger. Faktisk kan man
midt i storbyen støte på både hav- og fiskeørner…….
Vi har laget en 6 dagers tur, med varierte dagsetapper - og utreise med cruiseferjen MS Crown Seaways
til ferjerederiet DFDS Seaways fra Oslo til København. Hjem igjen tar vi veien om velkjente Hirtshals.

6 dager : 16. - 21. oktober 2017
Stettin er med sine 430.000 innbyggere Polens 7.
største by. Først og fremst, ikke minst med sin beliggenhet helt opptil Tyskland, kjent for handel. Her
finnes både gamle, tradisjonelle markeder og nye,
store og moderne, kjøpesenter. Stettin er også mye
mer enn handel, byen er en fantastisk beretning om
en bys storhet og fall – eller forfall om man vil – og
samme bys kamp for igjen å bli blant de viktige, euro-

Dag 1, mandag 16. oktober 2017 : Stavanger/Sørlandet/Grenland - Oslo, ca 555
km : Vi starter turen fra Stavanger Byterminal og kjører sørover E39 mot Kristiansand. Mulighet for påstigning underveis.
Også videre østover E18 gjennom AustAgder, Telemark, Vestfold og Buskerud
samt i Oslo blir det mulighet for påstigning. Ved Vippetangen er vi utpå ettermiddagen og vi stiger om bord i cruiseferjen til DFDS Seaways, MS Crown Scandinavia, som kl 16.30 har avgang til København. Om bord er det overnatting i innven-

dige dobbeltlugarer m/ dusj/WC, alle beliggende oppe i båten. Vi har inkludert det
store buffètbordet om bord til våre gjester, inkludert 1 fri drikke. Resten av kvelden om bord er til fri disposisjon - kos
dere! Underholdningstilbudet er stort.
Dag 2, tirsdag 17. oktober 2017 : København - Stettin (på polsk; Szczecin), ca
390 km: Vi starter med deilig frokostbuffèt om bord i den flotte cruiseferjen,
og beregner ankomst til den danske hovedstaden kl 09.45. Straks etter ilandstigning
kjører vi ut av København, mot motorveisystemet. Kursen settes mot Gedser på

sydspissen av Falster. Ferjen bringer oss
fra Gedser til Rostock, og turen over tar 2
½ time. Vel i land fortsetter vi østover
mot Polen. Helt øst i delstaten Mecklenburg-Vorpommern krysser vi grensen inn til
Polen, og like over grensen finner vi ”vår”
by – Stettin (Szczecin på polsk). Innsjekking for overnatting 3 netter på Radisson
Blu Hotel Szczecin.
Dag 3 - 4, onsdag 18. og torsdag 19. oktober 2017 : I Stettin : Frokost på hotellet hver dag. Det er langt fra polske priser
til hva vi er vante med hjemmefra, selv
om prisene også er på vei opp i Polen.
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Polen er jo nå med i EU, og helt opplagt
ønsker jo polakkene samme levestandard
etter hvert som i resten av Europa. Slikt
koster selvfølgelig for et land som har
vært så til de grader vanskjøttet, og det
bare inntil for noen få år siden. For kr 100,
- får du stadig en svært god middag ute på
restaurant, og en billig halvliter koster
omkring kr 10,- Rikelig anledning til å gjøre de gode kjøp, men en bysightseeing
med vår buss og sammen med lokalkjent
guide inngår også i programmet. En liten
ettermiddagsutflukt kjører vi også andre
dagen fra Stettin. For de som ikke ønsker
å gå ut for å spise helt på egen hånd, blir
det mulig å gå med vår sjåfør til et hyggelig sted.
Dag 5, fredag 20. oktober 2017 : Szczecin - Kolding, ca 610 km: Etter nok en
deilig frokostbuffèt på hotellet vårt, er
det klart for avreise og farvel med Stettin
for denne gang. Kjøreturen bringer oss
raskt inn i Tyskland. Vi skal følge kysten av
Østersjøen, litt inn i landet, langs Ost-SeeAutobahn videre vestover mot Lübeck. Ved
grensen mellom Tyskland og Danmark
stopper vi og gir oss selv god tid til både
litt shopping og for at de som ønsker å
kjøpe seg middag/kveldsmat kan få gjort
det. Noen euro fattigere, men med mange
«må ha»-produkter i bagasjen - krysser vi
grensen inn til Danmark og vi kjører en
times tid nordover ; frem til Kolding hvor
det blir hotellovernatting.
Dag 6, lørdag 21. oktober 2016 : Kolding
– Hirtshals/Kristiansand – Sørlandet/
Stavanger/Grenland, ca 280 km: Vi spiser
tidlig, men deilig frokost på hotellet før
avreise. Raskt ut på motorveien og vi pas-

serer like etter Vejle, Horsens og Århus før vi krysser under Limfjorden ved Aalborg. Til Hirtshals ankommer vi i god tid
til ferjeavgang med MS Superspeed I som
kl 12.15 seiler til Kristiansand. Beregnet
ankomst til den «sørlandske hovedstaden»
kl 15.30 og straks etter ilandkjøring (alle
sitter på med bussen) og tollklarering fortsetter vi frem til de respektive avstigningssteder. Mulig bussbytte øst-/vestover
i Kristiansand, avhengig av hvilke busser
som skal kjøre videre til hvor.

Våre turprogrammer finner
du også på Internett:
www.touring.no

6 dager
kun kr 4.990,pr person ved påmelding før 15.
juli 2017, deretter kr 5.770,Avreisedato: Mandag 16. oktober
2017 - retur lørdag 21. oktober
Turprisen inkluderer:
 reise i moderne helturistbuss
 velorientert reiseleder fra Risdal
Touring med på hele turen
 ferjeoverfart Oslo - København,
Gedser - Rostock og Hirtshals Kristiansand
 totalt 4 hotellovernattinger i delt
dobbeltrom m/ dusj/WC på 3-4
stjerners hoteller underveis
 5 frokoster
 1 overnatting om bord i innvendig
dobbeltlugar fra Oslo til København
 1 buffétbord om bord på utreisen
 veiavgifter og bompenger
Tillegg for enkeltlugar kr 300,- pr
person og for enkeltrom kr 1.250,- pr
person, totalt for alle 4 nettene.
Forbehold om endringer som følge
av forhold utenfor vår kontroll!

Booking :  37 93 15 15

