Turistrejse til Stettin
I sidste nummer af bladet annonceredes en turistrejse til Stettin, Polen. Tilslutningen har været så
overvældende, at turen nu er udsolgt og der er oprettet en venteliste. Derfor er det besluttet at gennemføre
en ekstra afgang i tiden 24. juni – 28. juni. Personer på venteliste er allerede påført turen i juni.
Der er i begrænset omfang mulighed for, at personer, der har meldt sig til turen i september kan overflyttes
til turen i juni. Kontakt Peder Korshøj herom, tlf. 23 32 43 66.
Der afholdes orienteringsmøder i ”Paradiset” på Viborg Kaserne og i Rødkærsbro Hallen den 22. april,
begge dage kl. 19.30. Tilmelding er ikke nødvendig.

Prinsens Livregiments Soldaterforening, Rødkærsbro Borger-og Handelsstandsforening samt
Fælleshuset Rødkærsbro gennemfører turistrejse til Stettin i Polen.
Ekstra afgang
Onsdag den 24. - søndag den 28. juni 2020 (4 overnatninger)
Deltagelse er åben for alle
Rejseleder: Peder Korshøj, tlf. +45 23 32 43 66 (Svarer under hele turen)
Teknisk arrangør: Sørens Rejser, 8620 Kjellerup
Hotel: IbisSzczecin Centrum, Dworcowa 16, 70-206 Szczecin, tlf.: 00 48 91 480 18 00

Program for tur til Szczecin (Stettin), Polen
Onsdag den 24. juni
Kl. 07.00: Afgang fra ”Paradiset”, Kasernevej 9, Viborg Kaserne, 8800 Viborg.
Kl. 07.30: Afgang fra Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 23, 8840 Rødkærsbro. Kørsel over Frøslev grænse,
pause med the/kaffe /rundstykke. Senere frokoststop. Forventet ankomst til hotel kl. 18.00. Indkvartering.
Fælles middag på hotellet (incl.). Efter middagen vil dansk udstationeret officer orientere om NATOhovedkvarteret, om at bo i Polen og om den danske koloni. Kørsel 760 KM. Stop undervejs. Under turen vil
der blive orienteret om polske forhold.
Torsdag den 25. juni
Morgenmad på hotellet.
Kl. 09.30: Afgang i bus til seværdigheder i byen med lokalkendt dansktalende guide. Adskillige stop, hvor vi
stiger af bussen. Frokost på lokal restaurant. Eftermiddagen til egen rådighed.
Tilvalg: Besøg ved kurveforretning efter frokost (bustransport).
Kl. 19.30: Tilvalg: Afgang til fods til lokal restaurant. Middag for egen regning. Aftenen herefter til egen
rådighed.

Fredag den 26, juni
Morgenmad på hotellet.
Dagen til egen rådighed. Rejseleder vil anvise muligheder for seværdigheder.

Kl. 09.00: Tilvalg: Afgang med bus til Stargard Szcecinski. Gåtur på bymuren, besøg i kirken. Hjemkørsel.
Frokost. Der betales kr. 100 for turen.
Kl. 15.30: Tilvalg: Besøg i underjordisk beskyttelsesanlæg fra 2. verdenskrig. Entre ca. 25 Sloty.(1 sloty =
1.75 kr)
Kl. 19.00: Tilvalg. Afgang til fods til lokal restaurant. Middag for egen regning. Evt. besøg i Cafe 22.
Lørdag den 27. juni
Morgenmad på hotellet.
Dagen til egen rådighed. Rejseleder vil anvise muligheder for seværdigheder
Kl. 09.30: Tilvalg: Afgang med bus til Miedzyzdroje ved nordkysten. Gåtur i byen. Mulighed for badning.
Frokost i byen. Hjemkørsel efter frokost. Der betales kr. 100 for turen.
Kl. 19.00: Tilvalg: Afgang til fods til lokal restaurant. Middag for egen regning. Aftenen til egen rådighed.
Søndag den 28. juni
Morgenmad på hotellet.
Kl. 08.00: Hjemkørsel. Stop med jævne mellemrum og frokost ved rasteplads. Stop for indkøb og aftensmad
ved grænsehandel. Forventet ankomst til Rødkærsbro kl. 20.30. Viborg kl. 21.00.
Ret til justeringer forbeholdes.
Pris: kr. 2.900. Dog giver PLS et tilskud på Kr. 300 til medlemmer og kr.300 til 1 ledsager (altså kr. 2600,-)
Tillæg for enkeltværelse kr. 875,Foreløbige tilkendegivelser snarest og senest den 16. marts (”først til mølle”) til Peder Korshøj, tlf. 23 32
43 66, e-mail: pkorshoej@youmail.dk . (navn, adresse, tlf.-nummer og evt. e-mail). Herefter vil endeligt
program og tilmeldingsinformationer blive tilsendt.
Turen gennemføres med minimum 35 personer og max 50 personer.
For tilmeldte gennemføres orienteringsmøder forud for rejsen i Viborg og i Rødkærsbro. Datoer og sted
opgives senere.
Praktiske oplysninger:
Husk gyldigt pas og EU-sygesikringskort.
Der kan de fleste steder betales med kreditkort. Danske penge og Euro kan anvendes til veksling i
”Kantor”-butikker. Hav euro med til brug i Tyskland.
Alle måltider, undtagen middag på ankomstdagen, er for egen regning.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Peder Korshøj.

