GRÆNSEFORENINGEN i SORØ i samarbejde med Sorø
Museumsforening, - Gl. Sorø Amts Arkæologiforening, samt IDA, Ingeniørforeningen i Danmark
Studie- og oplevelsestur til Sorbernes land og Schlesien
19. - 23. maj 2014
Program:
1.dag. Mandag den 19. maj
kl. 06.15: Busafgang Rødtjørnevej/Rønvej, Frbrg., Sorø. Kl. 06.30 Busterminalen, Rådhusvej, Sorø.
kl. 07.00 Næstved v/Kvægtorvet.
kl. 09.00: Afgang Gedser. Morgenbuffet på færgen (inkl.).
kl. 11.30: Ankomst Tyskland. Pauser undervejs samt besøg på den gamle Slawenburg Radduch..
Ankomst Van der Valk Sprewald Parkhotel sidst på eftermiddagen. Middag på hotellet (inkl.)
2.dag. Tirsdag den 20. maj
kl. 09.00: Efter morgenmad kører vi til Lübbenau, som er essensen af Spreewald med unik natur og
kanaler samt mange minder om Sorberne. Herefter afgang til Wroclaw (Breslau), hovedstaden i
Schlesien, som Polen efter 2. verdenskrig fik i bytte for Galizien. Frokostpause undervejs.
Ankomst til vort centralt beliggende hotel Lothus i Wroclaw sidst på eftermiddagen. Middag på
hotellet (inkl).
3. dag. Onsdag den 21. maj
kl. 09.00: Guidet rundgang i centrum med besøg i domkirken mv. Frokost på egen hånd. Om
eftermiddagen besøg på Panorama Radawicka, et af de mest besøgte attraktioner i Wroclaw.
Middag på egen hånd. Evt. kan for interesserede bestilles billet til forestilling i den berømte opera.
4. dag. Torsdag den 22. maj
kl. 09.00: Afgang fra hotellet til besøg på byens markedsplads, som er en af Polens bedste. Herefter
kører bussen retur til hotellet, hvorefter der er tid til frokost på egen hånd.
Om eftermiddagen sejlads på Odra (Oder) med efterfølgende afslutningsmiddag og evt.
underholdning (inkl.)
5. dag. Fredag den 23. maj
kl. 08.30: Afgang fra hotellet til Rostock med pauser undervejs. Hvis der er tid, besøg i
bordershoppen inden færgen kl. 1700 sejler mod Danmark.
kl. ca. 21.00: Hjemkomst i Sorø.
Pris kr. 3695,00 pr. person i dobbeltværelse med enkeltværelsestillæg kr. 550,00 omfatter:
**** bus med flystole, fri kaffe i bussen, 4 overnatninger m/morgenmad på godt hotel, morgenmad
på færgen 1. dag, 3 x middag/buffet og alle udflugter med de i programmet nævnte entreer. Alle
drikkevarer ekskl.
Forbehold for ændringer i gældende skatter, afgifter og valutakurser, samt mindre ændringer i
programmet. Operatør: Ørslev Gruppe og Specialrejser, som udsender faktura efter tilmeldingsfristen. Husk pas! Evt. supplerende rejse- og afbestillingsforsikring kan bestilles hos Ørslev.
Tilmelding og eventuelle spørgsmål til Poul V. Andersen 57832774, pv.andersen@gmail.com
senest 28. februar 2014. - Hurtig tilmelding tilrådes! 2013-turen fik vi meget hurtigt udsolgt!

