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Szczecin, 4 dage 
 
Szczecin er beliggende ved Oder flodens udløb i Østersøen.  Det er en af Polens største byer med et stort 
havneområde. Byen blev udsat for store ødelæggelser under 2. verdenskrig, men den gamle bykerne er 
pietetsfuldt genopbygget. Nogle af byens seværdigheder er den gamle byport Hafentor, der tidligere hed 
Berlinertor, det gotiske rådhus, Katedralen og Hertugen af Pommerns slot, som en af de vigtigste. Slottet 
har siden det blev bygget i 1300-tallet huset Pommerns fyrster. Slottet blev genopbygget efter krigen, som 
det så ud i 1500-tallet, og fungerer i dag som kulturhus.  
 

 
 

Program 
 

Dato Arrangør Program 
16.09.18 Gislev Tidlig morgenafgang fra Odense via Lillebælt ned gennem Jylland og videre 

gennem Tyskland til Szczecin, hvor der er bestilt overnatning i 3 nætter. 
Aftensmad på hotellet 

17.09.18 Gislev Efter morgenmaden guidet byrundtur i Szczecin hhv. til fods og med bus, hvor vi 
blandt andet besøger De Pommerske Fyrsters Slot, Skt. Jakob Katedralen m.m. 
Efter byrundturen er der frokostpause, tid til shopping og oplevelser på egen 
hånd eller sammen med rejselederen. Aftensmad på hotellet. 

18.09.18 Gislev Efter morgenmaden besøger vi Szczecin Philharmonic, en meget flot og 
interessant bygning, der flere gange er blevet kåret for sin arkitektur. Herefter en 
dejlig sejltur af en times varighed på floden Oder. Efter sejlturen er der 
frokostpause, tid til shopping og oplevelser på egen hånd eller sammen med 
rejseleder. Aftensmad på lokal restaurant. 

19.09.18 Gislev Efter morgenmaden pakkes bussen og turen går hjemad mod Danmark efter 
nogle oplevelsesrige dage i Szczecin. 

Hotel 
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Hotel Radisson Blu 
Plac Rodla,  
10 PL-70419 Szczecin  
 

 
 
Radisson Blu er et 4-stjernet hotel beliggende i et moderne kompleks i centrum af Szczecin, lige ved siden af 
butikscenteret Galaxy og 900m fra De Pommerske Hertugers Slot. Hotellet byder på værelser indrettede i 
klassisk stil med gratis trådløs internetadgang, aircondition, minibar, tv og det moderne badeværelse har 
badekar og hårtørrer. Gæsterne kan nyde gratis adgang til den inden-dørs swimmingpool, fitnesscenter og 
sauna. En varieret morgenbuffet serveres på restaurant Europa. 
 
NB: Der er efter aftale pt. forhåndsreserveret 5 enkelt- og 14 dobbeltværelser. Yderligere værelser er på 
request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pris per person 

 
Pris per person for medlemmer af OLF:       Kr. 3.898  
Pris per person for ikke-medlemmer af OLF:       Kr. 4.198  
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Følgende er inkluderet i prisen: 

• Kørsel i 4-Stjernet turistbus med flysæder, fodstøtter, luftdyser, toilet og køkken med kaffemaskine 
og køleskab 

• Bus til disposition (under hensyntagen til køre- hviletidsbestemmelserne) 
• Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet 
• 3 x morgenmad 
• 2 x middag på hotellet (eksklusiv drikkelse) 
• 1 x middag på lokal restaurant (eksklusiv drikkelse) 
• 1 x entré De Pommerske Fyrster Slot 
• 1 x entré Skt. Jakobs Katedralen 
• 1 x entré og guidet rundtur Philharmonien 
• 1 x sejltur på Oder floden (varighed ca. 1 time) 
• 1 x engelsktalende lokalguide (4 timer dag 2) 
• Dansk rejseleder fra start til slut 

 
Tillæg: 
 

• Enkeltværelse: Kr. 650 per person. 
• Entréer hvor ikke andet er nævnt. 
• Afbestillingsforsikring: Kr. 115 per person. 
• Rejseforsikring kan bestilles til deltagere, der ikke på forhånd er dækket gennem familieforsikring 

eller andet. Særlig vigtig i denne forbindelse er hjemtransport i tilfælde af sygdom. Det er ikke 
dækket af det gule/blå sygesikringskort. 

• Tilkøb af fast plads i bus (administreret af Gislev): Kr. 170 per person 
 
OBS:  Billetter der skal sendes med Post Nord tillægges et gebyr på kr. 45 for forsendelse og administration. 
 
Visum – PAS (gældende for danske statsborgere) 

 
Polen: Visumfri i indtil 90 dage – passet skal være gyldigt under hele opholdet 

Kilde: www.um.dk 

Det er den rejsendes eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Det anbefales, at den rejsende 
eventuelt kontakter pågældende lands ambassade for at få bekræftet ovenstående. 
 
 
 
Tilmeldingsblanket 

 
Navn:___________________________________________________________________________ 
 
Adresse:________________________________________________________________________ 
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By:_____________________________________________________________________________ 
 
Telefonnr._______________________________________________________________________ 
 
Mailadresse:____________________________________________________________________ 
 
Ledsagers navn:_________________________________________________________________ 
 
Er ledsager medlem af OLF: ____ ja ____ nej 
 
Påstigning: Kl. 08:00 Dannebrogsgade v/turistholdepladsen 
 

Seneste tilmelding den 23. maj 2018 

Tilmelding til: Odense Lærerforening, Klaregade 19, 5000 Odense C eller e-mail: 082@dlf.org 

 


