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Ældre Sags medlem
Rabat kr. 500
Rabatkode: 
misdroy2022

Dag 1 – Udrejse og ankomst
Efter opsamling i Jylland, på Fyn og 
Sjælland sætter vi kursen mod Ystad i 
Sverige hvor vi skal med færge direkte 
til den polske by, Swinioujcue. Ved an-
komst er der blot 10-15 min kørsel til 
vores hotel i Misdroy.

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 
anbefales at hygge sig ved den lange 
promenade i Misdroy. Her findes mas-
ser af spisemuligheder og mange butik-
ker 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 mu-
ligheder for at tage på en sejltur til ek-

sempelvis Usedom. Du kan også spad-
sere en tur ad Walk of Fame, som er 
et smukt anlæg med statuer af kendte 
polske kunstnere. Anlægget ligger ned 
til stranden og promenaden. Misdroy 
ligger også lige op til Wolin National-
park, hvor der er en lang række gode 
vandreruter.

Du kan også besøge byens voksmu-
seeum og få taget et billede med be-
rømtheder såsom Brad Pitt eller Albert 
Einstein. I udkanten af byen ligger et af 
områdets nyere attraktioner, en minia-
turepark med en masse flotte model-

MISDROY - DEN POLSKE RIVIERA

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:
• Havudsigt fra alle værelser

• Udflugt til vikingebyen, Jomsborg

• Fri adgang til hotelles SPA afdeling

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 hygge dig 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 lidt 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 Use-

dom. Du kan også spadsere en tur ad Walk of Fame, som er et smukt anlæg med statuer af kendte 

kunstnere. Anlægget ligger ned til stranden og promenaden. Misdroy ligger desuden lige op til Wo-

lin Nationalpark, hvor der er en lang række gode vandreruter.
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Morgenbakke i bussen på udrejsen 

inkl. kaffe/the
√ Ophold i delt dobbeltværelse med 

havudsigt
√ 4 x morgenmad
√ Fri adgang til hotellets spa afdeling
√ Al transport og udflugter ifølge 

program (inkl. entré og lokal guide 
Jomsborg)

√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 895,
• Fast plads i bussen kr. 95,
• Tur til Stettin kr. 125.

Hotel Vienna House Amber Baltic 
4****
Det 4-stjernede Vienna House Am-
ber Baltic Miedzyzdroje hotel ligger 
skønt på den Polske ø Wolin. Placerin-
gen alene er grund nok til et besøg, 
da hotellet ligger ud til de fantastiske 
sandstrande ved Ravkysten i Polen. 
Amber Baltic Miedzyzdroje er en del 
af den fashionable og kvalitetsorien-
terede hotelkæde ”Vienna House”, 
som har hoteller i mange dele af ver-
den. Det er det perfekte hotel til dem 
der ønsker forkælelse, wellness og 
mulighed for dejlige spadsereture på 
lækre strande. Alle værelser på Am-
ber Baltic Miedzyzdroje har balkon 
med en uvurderlig udsigt over havet.  
Se mere på: https://www.viennahouse.
com/index.php?id=958&L=0

ler af de vigtigste bygningsværker, der findes 
rundt om Østersøen. Vores eget Rosenborg Slot 
er også med.

Dag 3 –  Wolin, Jomsborg og Kamien 
Pomorski
Vi skal i dag til byen Wolin, der har givet navn 
til øen vi bor på. Den sagnomspundne vikin-
geby Jomsborg skulle have ligget her og efter 
sigende være grundlagt af den danske konge 
Harald Blåtand, som også døde her. Byen er ble-
vet rekonstrueret, og vi kan se, hvordan man 
forestiller 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 værk-
tøjet og i det hele taget få et godt indblik i, 
hvordan Jomsborg-vikingerne levede. Næste 
stop er den historiske by, Kamien Pomorski 
som er en af de ældste byer i Vestpommeren. 
Distriktshovedstaden blev allerede i år 1175 ud-
peget 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 
kulturelle 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 kyst-
vejen tilbage til Misdroy.

Dag 4 – Tid til ro og wellness eller udflugt 
til Stettin (tilkøb)
Skal der slappes af eller opleves på egen hånd i 
Misdroy henvises der til teksten for dag 2. Skal 
du med til Stettin kører vi et par timer på mo-
torvej. Til fods og i bus ser vi bl.a. den gamle 
bydel, Haga terrasserne, den meget store tre-
skibede 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. af lo-
kale råvare og denne aften med musikalsk un-
derholdning.

Dag 5 – Hjemrejse
Efter morgenmad sætter vi kursen mod Dan-
mark – samme rute som da vi ankom.

 02.05. - 06.05.  5 dage 3.995,-

 05.09. - 09.09.  5 dage 3.995,-


