
Inkl. I prisen 
.   Kørsel i moderne turistbus plads til 50 personer. 
.   Rutineret chauffør 
.   Dansktalende Guide til udflugterne 
.   4 x Overnatninger på hotel Alma 
.   4 x Aftensmad på hotellet. 
.   4 x Morgenbuffet. På hotellet  
.   1 x Udflugt til storbyen Stettin  
.   1 x Sejltur på Oder floden i Stettin 
.   1 x Byrundtur til fods i Barlinek  
.   1 x Sejltur på søen i Barlinek (ca. 45 m) 
.   1 x Udflugt til Gorsow. 
.   1 x Besøg på bryggeriet i Witnica. / m. frokost 
.   1 x Aften med danseopvisning. / m. musik 
.   1 x Morgen buffet på færgen. 
.   1 x Aften buffet incl. drikkevare på færgen 
.    Overfart Gedser-Rostock (ca. 2 timer.)  
.    Udrejse Gedser kl. 09.00. Hjemrejse Rostock kl. 17.45. 
.    Div. Skatter, moms og bidrag til Rejsegarantifonden. 
.     Fri afbenyttelse af pool og sauna. 
 

Ikke inkl. I prisen. 

.   Drikkevarer. 

.   Frokoster og entrere som ikke er nævnt i programmet. 

    Pris. 

.   Pr. person i dobbeltværelse            2.795.- kr. 

.   Tillæg for enkeltværelse                   500.- kr. 
• Tillæg Afbestillingsforsikring 6% af rejsens pris. 
• Husk pas samt EU-Sygesikringskort 
 
 

Se hotellets tilbud på Wellness behandlinger på  www.almahotel.pl 
 
      

NB. Der kan købes øl, vand, morgenbitter og kaffe i bussen. 
 
Information & tilmelding ved henvendelse til. 

.            Grethe Hansen 

.        Tlf. nr. 46 36 50 92 mobil 40 33 52 92 

•    Mail. aphansen@webspeed.dk 

•  
Ved tilmelding betale 1000,- kr. pr. person 

Restbeløb betales senest den 1. april 2015 

Bedes indbetalt i Arbejdernes Landsbank konto nr. 53962605893 

BARLINEK er en lille by med ca. 15000 indbyggere og med ca 70 km til den ty-
ske  grænse. Byen ligger meget smukt ved kanten af Barlinek sø som dækker et 
areal på 272 ha. Søen ligger i forbindelse med stort naturreservat. Derfor er byen et 
godt udgangspunkt for vandreture, der findes utallige afmærkede vandreruter. Bar-
linek er udnævnt til Nordic Walking hovedstad.                                                                   
I det stort søområde kan man om sommeren sejle på den største af søerne, der lig-
ger ved hotellet og byen. I byen er der forretninger og små cafeer, hvor der kan 
spises og drikkes for beskedne beløb. Under vores besøg vil der være udflugter til 
bl.a. Gorsow, den nærmeste større by med ca. 130.000 indbyggere, 30 km fra Bar-
linek. Byen har mange gode butikker og et udmærket marked. Langs floden Warta 
er der en flot promenade. Vi besøger også et bryggeri i Witnica med rundvisning 
og smagsprøver, samt tid på egen hånd i denne lille hyggelige by.                             
Store byen Stettin med sine 430,000 indbygger er Polens 7. største by, den ligger 
ca. 85 km fra Barlinek, her skal vi bla. Se  det gamle Rådhus,  den gamle bydel, 

Sankt Jakobs kirke og De Pommerske fyrsters slot. m.m. 

         Denne tur er tilrettelagt i samarbejde med  

Registreret i Rejsegarantifonden nr. 969 

Polen  Barlinek  2015 
Arrangør:  FOA. Roskilde Seniorklub  

5 dage 2795.– kr.  

 
 
 
 
 
 
 

Fra den 7. juni til den 11. juni 2015 



1. dag. Afrejse fra Roskilde Kvickly Hyrdehøjs parkeringsplads kl. 06.15 her-
fra kører vi mod Gedser hvor vi skal med færgen kl. 09.00 vi spiser morgen 
buffet på færgen, ankomst Rostock  ca. kl. 11.000 Herfra køre vi mod byen 
Schwedt, grænseovergangen Krasnik og via Chonja til Baralinek og vort ho-

tel. Der bliver holdt pauser undervejs. 

2. dag. .Efter morgenbuffet på hotellet 
kører vi en lille tur i omegnen, deref-
ter en lille bytur i byen Barlinek. Vi 
ser på den hyggelige by med bl.a. sø-
en og bymuren. Derefter frokost på 
egen hånd. Om eftermiddagen  tager 
vi på en  skøn sejltur på Barlinek søen 
varighed ca. 1 time. Aftensmad og 
underholdning på hotellet. 

 

 
3. dag: Efter morgenbuffet er der en udflugt 
til Witnica, som er en mindre by med ca. 
7.000 indbyggere. Vi besøger det lokale 
bryggeri fra 1848, hvis hovedprodukt er de-
res porter, som smager fortræffeligt, vi får 
en lille rundvisning med smagsprøver. Der-
efter er der tid på egen hånd i byen, her er et 
lille marked og flere butikker. Vi spiser fro-
kost i bryggeriets restaurant eller i byen. 
Efter frokost kører vi  til Gorzov her ser vi 
byens store Domkirke og besøger byens marked. Herefter går turen tilbage til 
vort hotel hvor aftensmaden venter 
os. 

 

 
4. dag: Efter morgenmaden sætter vi 
kursen nordpå til den gamle handels-
by Stettin, som er Polens 7. største by, 
som ligger ved grænsefloden Odra. 
Byen har næsten altid været tysk, men 
siden 1945 har byen været en del af 
Polen. Stettin blev svært medtaget 
under 2. verdenskrig og fremstår der-
for i dag efter genopbygning som en moderne by. Dog findes der i centrum en 
del bygninger, som vidner om fortidens storhed: De pommerske fyrsters slot, 
Hagaterrasserne, den nye genopbyggede  ”gamle bydel” med de flotte gavl-
huse, det gamle torv med Rådhus fra det 15 årh. og den store 3-skibede Sankt 
Jakobs kirke fra 1375 hører til blandt seværdighederne. I dag er Stettin en 

driftig handelsby med en af Polens største havne.   

Efter byrundturen bliver der tid på egen 
hånd til at udforske byen 
Herefter kommer vi på en sejltur på floden 
Odra, en smuk oplevelse tæt på industri og 
storby, her kan du opleve naturen på tætte-
ste hold hvor vi ser en del af byen fra søsi-
den. Sidst på eftermiddagen vender vi tilba-
ge til Barlinek, efter en dag med gode oplevelser. 

 

 
5. dag:  Efter morgenbuffet tjekkes ud og Barlinek forlades. Vi sætter kursen 
mod Stettin og den Tyske grænse, inden vi når grænsen til Tyskland, gør vi 
ophold på et af de store markeder. Her er der mulighed for at gøre en god 
handel. Herefter kører vi mod  Rostock hvor vi skal med færgen Kl.17.45 
Her venter den store aftens buffet, overfartstid ca. 2 timer. Ankomst Roskilde 
ca. kl.21.45. 

 

SPAR Rejser ønsker dem en god rejse 

Hotel Alma & Spa ved Barlinek-søen tilbyder værelser med gratis trådløs 
internetadgang, satellit-tv og eget badeværelse.  Værelser på Alma & Spa har 
klassisk interiør i varme farver, skrivebord, telefon samt eget badeværelse.                     
Alma tilbyder en række spa- og wellness-faciliteter, bl.a. indendørs swim-
mingpool, fitnesscenter og sauna. Man kan også få massage eller slappe af i 
haven der har grillplads. Restauranten har specialiseret sig i polske og inter-
nationale retter. Der er også bar på stedet.                                                    
Der er mindre end 500 m til naturskoven Barlinek, 4 minutters gang til egns-
museet og 7 min. gang til byens hyggelige torv og flotte kirke. En dejlig tur 
langs søen er der også mulighed for, der er ca. 10 km rundt om søen. Om 

sommeren kan man bade i det dejlige rene søvand.  

Vi anbefaler dem at tegne  afbestillings forsikring, som dækker i tilfæl-
de af akut sygdom hos rejsedeltageren før afrejse eller rejseforsikring 
som dækker ved sygdom og hjemtransport  fra udland. Rejseforsikrin-
ger. Kan tegnes  hos Spar Rejser ved bestilling   af deres rejse. 


