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För pris och bokningar kontakta Polenresor.
Tel 040 131340  E-mail info@polenresa.se

Dag 1
 � 21.00 Samling vid färjeterminalen i Ystad
 � 21.30 Incheckning och ombordstigning på m/s Polonia
 � 22.00 Middag på Royal Restaurant därefter egen tid – butiker, casino och 
barer är öppna 

 � 22.30 Avgång

Dag 2
 � 06.00 Frukost på Royal Restaurant
 � 06.45 Ankomst till Świnoujście
 � 07.15 Guiden möter upp vid terminalen. Busstransport till Świnoujście 
med sightseeing:

- Besök av historiska befästningar och det berömda sjömärket Stawa Młyny som är byggd som en 
väderkvarn vid västra vågbrytaren samt besök på det preussiska fortet Gerhard från 1800-talet och som 
omringas av en bred vallgrav. Vi guidas runt fortet av en preussisk kommendant och rundturen avslutas 
med att ni blir befordrade till lägsta gradens militärer.

- Vi åker vidare till Karsibór, en av många öar kring Świnoujście till en liten gotisk kyrka från 1500-talet 
omringad av vackra gamla ekar, Gustav II Adolf landsteg med 12 000 soldater på ön Uznam i juni 1630 och 
tillbringade 5 dagar på ön Karsibór, han brukade äta frukost just under ekarna där medan han förberedde 
kriget mot Tyskland, än idag kallas ekarna i folkmun för Gustav Adolfs ekar.

- Vi förflyttar oss till Wolin, staden som har gett namn åt ön och nationalparken, förr i tiden var den 
huvudstad i den mäktiga Wolinstaten som blomstrade under 900- och 1000-talet. Wolin var en av 
folktätaste städerna i dåtidens Europa och stadsborna försörjde sig på handel samt sjöröveri, eftersom de 
var duktiga seglare. Vi besöker slavernas och vikingarnas by där vi får ta del av deras liv, se hantverkare  
i arbete klädda i tidstypiska kläder och provar på att testa Viking snacks (2,5 h).

- Lunchen kommer att serveras på Villa Park i Wisełka

- Under sen eftermiddag besöker vi den charmiga kurorten Międzyzdroje, tar en promenad längs 
strandpromenaden, passa på beundra de vackra villorna och pensionaten från sekelskiftet och allé som 
kallas Stjärnornas promenad där kända polska skådespelare har lämnat sina handavtryck. I närheten ligger 
en pir som leder ut i havet, Början av piren som är 395 m lång pryds av fina inglasade torn. 

 � 21.30 Incheckning på färjeterminalen i Świnoujście och ombordstigning 
på m/s Skania

 � 22.15 Middag ombord – därefter egen tid – butiker, casino och barer 
är öppna 

 � 23.00 Avgång 

Dag 3
 � 06.15 Ankomst till Ystad Frukost på Royal Restaurant
 � 07.00 Frukost – fartyget lämnas kl 08.00

Tycker du också att det är spännande med historia? Men varför bara läsa när du kan uppleva den mitt framför ögonen? 
Följ med till andra sidan Östersjön och följ de nordiska fotspåren från vikingatid fram till det svenska stormaktsväldets 
glansdagar. Med kunnig guidning, mängder av intressanta sevärdheter och bekvämt boende blir detta en tripp med 
intryck som kommer att sitta kvar länge. Hoppa på tidsmaskinen idag!

För drycker ombord finns möjlighet att köpa till drinkkuponger eller fri bar. Programmet gäller för sällskap om 
min 30 personer och max 49 personer. Programet kan ändras på kundens begäran. Utöver våra färdiga paket 
kan vi också skräddarsy förslag enl önskemål. 

Villa Park i Wisełka����� (Polenresors-klassificiering).
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