
Skyd nytåret ind med Ørslev på
en busrejse til Gorzow i Polen. Vi
bor på Hotel Mieszko, der ligger
centralt i byen. Nytårsfesten holdes 
på hotellet med dejlig buffet samt 
musik og dans.

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1  Efter endt opsamling kører
vi til Gedser, hvor vi tager færgen til
Rostock kl. 11.15. Mulighed for at 
spise frokostbuffet med drikkevarer 
ad libitum på færgen mod tillæg. Ef-
ter ankomst til Rostock gør vi ophold 
ved Calle, inden vi kører til Polen med 
passende pauser undervejs.
Forventet ankomst til Gorzow først 
på aftenen. Vi tjekker ind og spiser 
middag på hotellet. Efterfølgende er 
der folklore underholdning. 

Dag 2  Efter morgenmaden kører vi
en tur til byens storcenter, hvor der 
kan handles til gode priser og spi-
ses frokost på egen hånd. Først på 
eftermiddagen er vi retur på hotellet, 
hvor eftermiddagen er til fri dispositi-
on. Byens største forretninger holder 

åbent til midt på eftermiddagen. 
Om aftenen samles vi til nytårsfe-
sten, der foregår på polsk manér og 
indeholder aftenbuffet med mange 
forskellige polske kolde og varme 
retter, vin, øl, mineralvand, vodka og 
juice ad libitum samt champagne kl. 
24.00. Øvrige drikkevarer for egen 
regning. Der vil være levende musik 
og dans.

Dag 3  Morgenbuffet i tidsrummet kl. 
08.00-12.00. For de der har lyst kan 
man deltage i en bustur til byen 
Barlinek. Bussen er tilbage igen til kl. 
14.00, hvor der er frokost på hotel-
let. Resten af eftermiddagen er til fri 
disposition. Middag på hotellet.

Dag 4  Morgenbuffet på hotellet.
Herefter tjek ud og afrejse. Vi kører 
mod Rostock, hvor der bliver tid til at 
grænsehandle, inden vi tager færgen 
kl. 15.30. Ombord er der mulighed 
for at spise frokostbuffet med drikke-
varer ad libitum mod tillæg. Forven-
tet ankomst til Gedser kl. 17.30, hvor-
efter vi kører til opsamlingsstederne.

Ørslev forbeholder sig ret til programændringer

NYTÅR 2021 - 2022 I POLEN Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

HOTEL MIESZKO 
Kosynierow Gdynskich 82
PL-66-400 Gorzow Wielkopolski

3-stjernet hotel i centrum af Gorzow.
Alle værelser er med douche/toilet,
TV og telefon. Hotellet har restaurant,
café, elevator, vekselkontor og casino.

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
30. december 2021 - 02. januar 2022

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   2.998,00

Enkeltværelsestillæg kr.   500,00

• Bustransport i 4* turistbus
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x frokost på hotellet
• 2 x middag på hotellet
• 1 x Folklore underholdning
• 1 x nytårsarrangement på polsk 

manér med buffet, vin, øl, mine-
ralvand, juice og vodka ad libitum

• Lovpligtige skatter og afgifter
• Dansk serviceperson

Valgfrie tillæg
Frokostbuffet på
færgen på udrejsen kr.  164,00

Frokostbuffet på
færgen på hjemrejsen kr.  164,00
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Nytårsaften på polsk manér


