Gorzow · Nytår ·
Klingenberg Rejser
4 dage

Nytårsparty i Polen!

Klingenberg Rejser - en del af Vitus Rejser

I Polen forstår man at skabe en god fest og til nytåret
sættes alt ind på at byde det nye år velkommen med
manér. På hotellet i Gorzow er der pyntet op til den
store fest, der byder på god mad, øl, vin og vand ad
libitum samt levende orkester og dans til den lyse
morgen.

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet ved, og
du vil stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Datoer og priser
Afrejsedato

Afgangssted

Dage

Pris fra

30/12 - 2021

Bus fra Sjælland

4

3.495,-

Bemærk

Opsamling på busrejser

Tillæg pr. person
Eneværelse

200,-

Afbestillingsforsikring

200,-

Inkluderet i prisen

Start din rejse på et af vores mange opsamlingssteder.
Fold køreplanen ud for at se alle ruter og
opsamlingstider.

Bemærkninger

• 4-stjernet bus, inkl. pladsreservation
• 3 nætter i Gorzow på Hotel Mieszko
• 3 x morgenmad

Klingenberg Rejser - en del af Vitus
Rejser

• 2 x middag
• 1 x nytårsparty med underholdning, musik, dans, stor
festbuffet og drikkevarer ad libitum
• Byrundtur i Gorzow
• Udflugt til fæstningsbyen Kostrzyn
• Dansktalende rejseleder på hele rejsen

Klingenberg Rejser er blevet en del af Vitus Rejser, og
fremover vil du derfor finde alle Klingenbergs velkendte
rejser her på Vitus Rejsers hjemmeside. Rejsernes
indhold, program og priser har vi dog ikke pillet ved, og
du vil stadig blive mødt af Klingenberg Rejsers faste
rejseledere og chauffører i bussen.
Du kan se alle Klingenberg Rejser her.

Klingenberg Rejser · Rute 1
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Kalundborg, Banegårdspladsen 2

23.00

05.55

Gørlev, Algade 33

22.35

05.50

Korsør, Casper Brands Plads

22.30

06.00

Høng, Jernbanevej 6

22.20

06.15

Slagelse, Ndr. Stationsvej 17

22.05

06.40

Fuglebjerg, Busterminalen Sandvedvej

21.45

07.00

Næstved, Sct. Jørgens Park 92

21.25

07.30

Vordingborg, Banegårdspladsen 4

20.55

07.50

Farø, Rasteplads, Grundsundvej 699

20.40

08.15

Nykøbing, Cementen, Nørre boulevard 1A

20.15

Klingenberg Rejser · Rute 2
Udrejse

Hjemrejse

05.20

Roskilde, Buslomme overfor Køgevej 58

22.50

05.40

Høje Taastrup, Banestrøget 7

22.30

06.00

Glostrup, Buslomme Sydvestvej ved
Tøffelmagerstien

22.15

06.20

Valby Station, Lyshøjgårdsvej 60

21.55

06.55

Ølby Station, Ølbycenter 2

21.20

07.20

Rønnede, Rasteplads motorvejen overfor Ny
Næstvedvej 34

20.55

07.25

Tappernøje, Rasteplads, Sydmotorvej 380 på
udrejsen/nordmotorvej 383 på hjemrejsen

20.50

07.45

Stensved, Parkering ved motorvej. Mønsvej 130

20.30

Klingenberg Rejser · Rute 2A
Udrejse

Hjemrejse

04.45

Helsingør, Stationspladsen 2, Busplads v.
gangbroen, Sundsiden

23.15

05.20

Hillerød, Nordre Jernbanevej 35

22.50

05.45

Holte, Holte Stationsvej 38

22.30

06.00

Lyngby, Jernbanepladsen 59

22.15

Klingenberg Rejser · Rute 3
Udrejse

Hjemrejse

05.00

Holbæk, Jernbanevej 6

23.05

05.10

Ugerløse, Holbæk Landevej 8

22.50

05.15

St. Merløse Station, Banevej 16

22.45

05.35

Ringsted Station, Jernbanevej 1

22.25

05.55

Sorø Busterminal, Rådhusvej 10

22.05

Dagsprogram
1. dag:
Udrejse Gedser – Rostock. Frokostpause i Tyskland og
ankomst til Gorzow sidst på eftermiddagen.
Indkvartering og aftensmad.

2. dag:

underholdningen og spiller op til dans. Til midnat
serveres der selvfølgelig champagne, når vi byder det
nye år velkommen og efterfølgende fortsætter festen så
længe vi orker.

Gorzow
Vi tager på en lille byrundtur i Gorzow og oplever byens

Rundtur i Gorzow og god tid til at handle både på

mange kontraster. I den historiske bykerne mødes

markedet og i butikkerne. Nytårsaften med

gammelt og nyt og vi ser resterne af den gamle bymur

danseorkester, festbuffet samt øl, vin, vand, kaffe og te

fra middelalderen. Vi tager også en tur på den nye, flotte

ad libitum

promenade langs Wartafloden og besøger selvfølgelig
den imponerende Skt.Maria-Katedral.

3. dag:
Polen er også kendt for sine markeder med fremragende
Mulighed for at sove længe. Morgenbuffet indtil kl. 11:45.

indkøbsmuligheder og der bliver selvfølgelig tid til at

Tur til fæstningsbyen Kostrzyn og efterfølgende kaffe og

handle på markedet i Gorzow og i de mange butikker,

kage på hotellet om eftermiddagen.

der holder åbent til midt på eftermiddagen den 31/12.

4. dag:

Kostrzyn og floderne Warta og Oder

Ophold ved grænsemarkedet mellem Polen og Tyskland.

Nytårsdag kan vi sove længe og hotellet byder på

Hjemrejse Rostock – Gedser.

morgenbuffet helt frem til 11.45. Om eftermiddagen
kører vi en lille tur til fæstningsbyen Kostrzyn, der ligger

Oplevelser på rejsen

hvor floderne Warta og Oder løber sammen. Stedet har
altid haft stor strategisk betydning og har gennem

Hotel Mieszko og nytårsarrangementet
Det moderne Hotel Mieszko ligger centralt i Gorzow og
byder på pæne og komfortable værelser. Hotellet har en
god restaurant samt både bar, natklub og kasino.
Nytårsaften starter festen kl. 20, så vi har god tid at lade
op til det store party. Hele aftenen er der øl, vin, vand,
kaffe og te ad libitum mens hotellets orkester sørger for

historien hørt til både Sverige, Frankrig, Tyskland og
Polen. I dag står det enorme fæstningsværk som en
malerisk ruin ved flodernes sammenløb, og vi går en lille
tur i området og oplever historiens vingesus.
Når vi atter er tilbage i Gorzow, er hotellet klar med
eftermiddagskaffe og kage.

Hotelinformation
Hotel Mieszko, Gorzow

Åbningstider

Vitus Rejser

Kontakt

Mandag - fredag kl. 10.00 - 15.00

Sølvgade 15-17

Salg: 33 14 65 66

1307 København K

info@vitus-rejser.dk
kundeservice@vitus-rejser.dk

