29/11 - 2/12 2019 – 4 dagar
SPA/Julmarknad
Hansastaden Gdansks julmarknad är en av Polens mest populära – hit kommer flera
hundra tusen besökare varje år. Festligheterna äger rum mitt bland de magnifika 1600tals byggnaderna och de praktfulla kyrkorna i Gamla stan på huvudstråket Rynek
Glowny. Mer än hundra utställare bjuder upp till julstämning och här kan vi fynda
handgjorda och handmålade produkter till fantastiska priser.
29/11 . Tranås– Karlskrona
Vi reser söderut till Karlskrona och på vägen gör vi ett stopp för fika innan vi i början av
kvällen når Karlskrona. Härifrån avgår Stena Lines färja till Gdynia. Ombord på båten äter vi
ett gemensamt Julbord
30/11. Gdynia – Gdansk
Dagen börjar med en frukostbuffé ombord på båten innan vi anländer till Gdynia kl 07.30.
Efter att vi kommit iland möter vi vår lokalguide och får uppleva det historiska landskapet
genom en rundtur i badorten Sopot med den milslånga sandstranden som kantas av anrika
hotell och som lockar tiotusentals badturister till orten. Finns möjlighet att gå ut på Europas
längsta träd pir. Vi fortsätter sedan till vackra Gdansk som tidigare hette Danzig då staden
tillhörde Tyskland.
Även här får vi en rundtur som avslutas med en promenad i gamla stan. Här får vi tid för
lunch och under eftermiddagen har vi möjlighet att se staden på egen hand. Nu får vi tid att
strosa runt på julmarknaden och botanisera bland delikatesser och hantverk. Efter det så
fortsätter vi mot vårt hotell Hotel Almond.
På kvällen möter guiden upp vid hotellet och vi tar en ny promenad in till Julmarknaden och
under dagen kan Guiden hjälpa till med att boka upp någon restaurang. (Lunch & Middag på
egen hand)

1/12. Gdansk – Gdynia
Efter frukost har vi egen tid att göra ett till besök på
den mysiga julmarknaden eller kanske ta trappan
upp i tornet i Mariakyrkan och beundra utsikten
över staden. I området ligger även den pittoreska
gatan Mariacka med mysiga små affärer och
trevliga caféer. Naturligtvis får vi inte glömma
hotellets Spa-avdelning med pool och bastu
som ingår och där ni själva kan boka in egna
behandlingarna.

På eftermiddagen kl 13.00 möter vi åter Guiden för att
besöka Malbork borg för visning och rundvandring en
bussresa på ca 1 tim.. Önskar man att istället vara kvar i
stan på egen hand möter vi upp igen vid hotellet kl 17,30
för att återvända till Gdynia där färjan väntar som ska ta
oss tillbaka till Sverige med avgång 21.00. På kvällen
äter vi en gemensam middag ombord på båten kl.
20.30.
Dag 4. Karlskrona – Tranås
Vi äter frukost ombord på båten innan vi anländer till Karlskrona. Vi beräknas vara i
Karlskrona kl. 09.00. Vi reser hem samma väg och kommer till Tranås ca 14.00.

Pris: 3,150:- del i dubbelrum / insidershytt
Ingår: Buss t/r · 2 övernattningar i insiders dubbelhytt · en övernattning i dubbelrum Hotel
Almond · 3 frukostar · 2 middagar · stadsrundtur · guide . Besök på Malbork Borg
Tillägg: Enkelrum/hytt 770:Resevaluta: Polska zloty
Speciellt: Meddela specialkost och allergier
Hotell Almond https://www.hotelalmond.pl/

Fredagen den 29/11
13.00 Avresa Tranås via Eksjö, Vetlanda
17.30 Ankomst Karlskrona
18.30 Middag på färjan.
Måndagen den 2/12
09.30 Avresa Karlskrona samma väg hem
ca 14.00 Ankomst Tranås
Både på ner och hemresan kommer vi att stanna för en fika paus på ca 45 mm

Boka på info@samuelssonsbuss.nu eller 070-5478125, Karl-Erik Hagström

