Ta’ på hygge- og indkøbstur til Stettin i Polen.

Program - torsdag den 19. sep. til søndag den 22. sep. 2019.

Vi kører i moderne komfortabel bus igennem det
tidligere DDR - nu Mecklenburg-Vorpommern til
Stettin i Nordvestpolen . Turen tager ca. 7 timer,
idet vi undervejs gør flere ophold – herunder en
større pause, hvor der kan købes middagsmad.
I bussen er der gratis kaffe – vand/øl kan købes.
l Stettin bor vi på et af byens mange hoteller – Hotel Victoria
- som ligger midt i byen med gå afstand til havn, markeder,
bymidte, indkøbscentre i flere etager og
et 22 etagers tårn med Café på toppen.
Bank er beliggende tæt ved hotellet.
Stettin er en skøn havneby beliggende
ved floden Oder og er på størrelse med
Århus. En historisk interessant by med
masser af minder og smukke bygninger.

Opsamling - torsdag: Nordborg – ved Kvickly
kl. 7.15
Augustenborg – ved FAKTA
kl. 7.30
Sønderborg – ved Kontor Syd, Nørrekobbel kl. 7.40
Broager – ved tanken
kl. 8.00
Rinkenæs – ved OK tanken
kl. 8.15
Padborg – ved OK tanken
kl. 8.30
Forventet ankomst og indkvartering i Stettin (Szczecin) imellem kl. 16 og 17.
Sidste opsamlingssted er OK tanken i Padborg, hvor vi holder en lille pause med
en kop kaffe og et rundstykke inden turen går ad Pommern til.
Torsdag:
Efter vores ankomst og indkvartering på hotellet – eventuel
veksling af penge m.m. er der fælles aftensspisning i hotellets
restaurant ca. kl. 19.00 – er includeret i prisen for turen - idet
drikkevarer betales særskilt.
Fredag:
Efter morgenmaden kører vi til Stettin’s undergrund, hvor vi
besøger de omfattende beskyttelsesrum og gange fra 2.
verdenskrig – includeret i prisen.
Herefter kører vi med bussen videre til Manhattan marked.
Det aftales undervejs, hvornår bussen returnerer fra markedet.
På turen hjem til hotellet stopper vi ved Cafe 22 og Galaxy
Indkøbscenter, hvor man kan stå af, hvis man vil nyde en kop kaffe
med udsigt over Stettin eller shoppe i centret.
Aftenen er til fri rådighed – der kan hygges og spises i hotellets
restaurant. Man kan også vælge at besøge en af byens mange
andre restauranter eller gå i et af indkøbscentrene, hvor der også
er rig mulighed for at spise aftensmad.
Lørdag:
Efter morgenmaden – der kan indtages fra kl. 7.00 til kl. 10.00 afgår
bussen præcis kl. 9.30 til Krystalbutikken. Herefter går turen med
bus ud til ZAN markedet, idet der dog stoppes tæt på hotellet, så
de gæster, der gerne vil bruge eftermiddagen på egen hånd inde i
byen kan komme af. Det aftales undervejs, hvornår bussen
returnerer fra ZAN markedet til hotellet.
Søndag:
Efter morgenmaden på hotel Victoria er der afgang fra hotellet kl.
9.00 præcis. Forventet hjemkomst til Padborg omkring kl. 16.30 og i
Augustenborg omkring kl. 17.30.
Bemærk:
Prisen er for indkvartering på dobbeltværelser – tillæg for enkeltværelse er på 400,- kr..
Ret til ændringer i det endelige program forbeholdes.
Men husk:
”Først til Mølle” princippet er gældende !

Café 22 med udsigt

Fantastisk billigt !

Hotel Victoria

Turen med bus, tur/retur - hotelophold, incl. morgenbuffet alle dage samt 3
retters aftensmad torsdag aften, bus til og fra markeder, besøg i Stettin’s
undergrund og glas-/krystalbutik koster kun 1.600,- kr. - 4 dage - 3 overnatninger.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stettin

Birte
Tlf.:
74 49 10 10
Mobil: 21 64 67 18

På de spændende markeder er der faktisk
ingen grænser for, hvad der handles med.
Der er alt fra levende ål og legetøj til sko,
tøj, møbler og en masse andre ting.
Bare at gå rundt er en oplevelse – men
det er også meget billigt at handle her !

Markedsbesøg

Glas- og krystalbutik

Spændende tur – med plads til hygge!

Se mere på: http://www.mojn-tour.dk
E-mail: mojn@mojn-tour.dk

Poul Erik

Mobil: 21 65 23 10

Vi tager på tur den 19. sep. – 22. sep. 2019 – ved tilmelding
betales et depositum på 500,- kr. – rest 1 måned før turen.
BELØBENE KAN INDBETALES TIL DANSKE BANK REG. NR.: 3531 KONTO: 3531 389 530
Der anvendes ”først til mølle” princippet – da vi har begrænsede pladser.

