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Dag 1 – Udrejse og ankomst
Vi kører fra Midtjylland og nyder un-
dervejs morgenbakker i bussen med 
kaffe/the. Når vi kommer til Lübeck 
bliver kursen stik øst og videre til den 
lille tyske by, Bad-Doberan. Vi ser 
nærmere på klosterkirken, hvor den 
danske Dronning Margrethe Sambiria 
(Sprænghest) ligger begravet. Måske 
Danmarks første Dronning Margrethe? 
– det fortæller rejselederen historien 
omkring. Lige efter at have passeret 
grænsen mellem Tyskland og Polen 
skal vi med den lille lokale pram som 
tager os fra Karisbor til Polens største 
ø, Wolin. Kort tid efter ankommer vi til 
hotellet. 

Dag 2 – Tid til ro og wellness
I den idylliske kurby, Misdroy er der 
gode muligheder for enten at slappe 
helt af med wellness på hotellet og/
eller opleve nærområdet.  Det kan an-
befales at hygge sig ved den lange pro-
menade i Misdroy. Her findes masser af 
spisemuligheder og mange butikker og 
boder, hvor du kan gøre en god handel. 
Prisniveauet ligger stadigvæk under 
det danske. På byens lange mole ligger 
der flere cafeer, hvor man kan tage en 
kaffepause, og der er flere muligheder 
for at tage på en sejltur til eksempelvis 
Usedom. Misdroy ligger også lige op 
til Wolin Nationalpark, hvor der er en 
lang række gode vandreruter. Du kan 

også besøge byens voksmuseeum og 
få taget et billede med berømtheder 
såsom Brad Pitt eller Albert Einstein. I 
udkanten af byen ligger et af områdets 
nyere attraktioner, en miniaturepark 
med en masse flotte modeller af de vig-
tigste bygningsværker, der findes rundt 
om Østersøen. Vores eget Rosenborg 
Slot er også med.

Dag 3 – Jomsborg og Kamien 
Pomorski
Vi skal i dag til byen Wolin, der har 
givet navn til øen vi bor på. Den sagn-
omspundne vikingeby Jomsborg skulle 
have ligget her og efter sigende være 
grundlagt af den danske konge Harald 

MISDROY - DEN POLSKE RIVIERA
MED ANS REJSER OG HERNINGEGNENS 
LÆRERFORENING - PENSIONIST

Misdroy var en af de første kurbyer i området, og efter en lang periode med stilstand efter 2. Ver-

denskrig er byen nu ved at genfinde sin plads i kurtraditionen. De gamle, statslige parker, palæer og 

pragtvillaer bliver lige så stille sat smukt i stand igen. Med et lille turisttog kan man køre en runde 

gennem Misdroy. I udkanten af byen ligger en af områdets nyere attraktioner, en miniaturepark 

med en masse flotte modeller af de vigtigste bygningsværker, der findes rundt om Østersøen. Vores 

eget Rosenborg Slot er også med. Det kan anbefales at nyde tilværelsen ved den lange promenade 

i Misdroy. Her findes masser af spisemuligheder og mange butikker og boder, hvor du kan gøre en 

god handel. Prisniveauet ligger stadigvæk langt under det danske. På byens lange mole ligger der 

flere cafeer, hvor man kan tage en kaffepause, og der er flere muligheder for at tage på en sejltur til 

eksempelvis Usedom. Du kan også spadsere en tur ad Walk of Fame, som er et smukt anlæg med af-

tryk i fliserne af kendte polske kunstnere. Anlægget ligger ned til stranden og promenaden. Misdroy 

ligger desuden lige op til Wolin Nationalpark, hvor der er en lang række gode vandreruter.

5 dage
kun

kr. 3.995
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√  Kaffe/the i bussen efter behov
√ Ophold i delt dobbeltværelse med 

havudsigt
√ Morgenbakke i bussen
√ 4 x morgenmad
√ 4 x aftensmad
√ Transport og udflugter ifølge        

program
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden
√ Dansk rejseleder

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 975

Vienna House Amber Baltic 4****
Det 4-stjernede Vienna House Amber 
Baltic Miedzyzdroje hotel ligger skønt 
på den Polske ø Wolin. Placeringen ale-
ne er grund nok til et besøg, da hotellet 
ligger ud til de fantastiske sandstrande 
ved Ravkysten i Polen. Udover den direk-
te placering ud til vandet ligger hotellet 
også på kanten af Wolin Nationalpark. 
Amber Baltic Miedzyzdroje er en del af 
den fashionable og kvalitetsorienterede 
hotelkæde ”Vienna House”, som har 

hoteller i mange dele af verden. Det er 
det perfekte hotel til dem der ønsker 
forkælelse, wellness og mulighed for 
dejlige spadsereture på lækre strande. 
Det er ikke for sjov, at det har været 
polakkernes egen yndlingsdestination i 
mange år. 

Alle værelser på Amber Baltic Miedzyz-
droje har balkon med en uvurderlig ud-
sigt over havet. Her kan man opleve den 
storslåede panorama, der strækker sig 
fra molen i vest til naturparadiset Wo-
lin Nationalpark i øst. Alle værelser har 
internetadgang og satellit-tv. Hvis den 
smukke udsigt ikke er nok, kan du nyde 
hotellets spa og wellness-center, der 
året rundt er en oase af velvære.

Det 4-stjernede Amber Baltic Miedzyz-
droje tilbyder service af højeste kvalitet, 
og har forskellige faciliteter såsom in-
den- og udendørs pool, sauna, billard, 
bowling, tennisbaner og international 
mesterskabs-golfbane bare 12 kilometer 
fra hotellet. Hotellets restaurant, Bras-
serie, serverer alle dage fine, kulinariske 
lækkerier og lækre snacks, og er baseret 
på et internationalt polsk køkken. 

Blåtand, som også døde her. Byen er blevet re-
konstrueret, og vi kan se, hvordan man forestil-
ler sig, at en by har set ud omkring år 1000. Til 
forskel fra så mange andre museer er det her 
muligt at sidde i møblerne, bruge værktøjet 
og i det hele taget få et godt indblik i, hvor-
dan Jomsborg-vikingerne levede. Næste stop 
er den historiske by, Kamien Pomorski som er 
en af de ældste byer i Vestpommeren. Distrikts-
hovedstaden blev allerede i år 1175 udpeget til 
bispesæde og beholdt den status helt frem til 
1972, hvor ærkebispesædet Szczecin-Kamien 
blev etableret i Szczecin. Domkirken i Kamien 
er i dag fortsat centrum for religiøse og kultu-
relle aktiviteter i Vestpommern. Kirken er også 
kendt for sit vidunderlige og værdifulde orgel 
fra det 17. århundrede. Siden 1965 er der hvert 
år blevet afholdt en international festival for 
kammer- og orgelmusik i domkirken. Efter et 
par timer i den idylliske by kører vi via kystvejen 
tilbage til Misdroy.

Dag 4 – Stettin
I dag går turen til Stettin. Til fods og i bus ser 
vi bl.a. den gamle bydel, Haga terrasserne, 
den meget store treskibede gotiske domkirke 
og fyrsteslottet, som kan dateres tilbage til 
1300-tallet. Stettin er kendt for sine grønne 
områder og for floden Oder, der løber gennem 
byen. Vi returnerer til vores hotel igen midt på 
eftermiddagen. 

Dag 5 – Hjemrejse 
Efter morgenmad sætter vi kursen mod 
Danmark. Vi gør stop i den gamle hansestad 
Wismar. Byen har en fantastisk beliggenhed 
mellem fjord og bakker, og blev tilbage i 2002 
optaget på UNESCO´s verdenskulturarvsliste. 
Byens originale centrum er brostensbelagt og 
har bevaret mange af de gamle middelalder-
kirker.

Tilmelding til Ans Rejser på 7026 0049 eller 
rejs@ansrejser.dk - senest tilmelding d. 5. juli 

Opsamling: 
Dolphin Hotel Herning  kl. 06:30 
Ikast (buslommen ved Føtex) kl. 06:45 
Brande v. Kvickly p-plads  kl. 07.05 

 05.09. - 09.09.  5 dage 3.995,-


