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Dag 1  Efter opsamling sejler vi med færgen fra Gedser kl. 
09.00 med ankomst til Rostock kl. 10.45. Mulighed for at 
spise morgenbuffet under sejladsen mod tillæg.
Turen går herefter videre gennem Tyskland til den polske 
grænse og videre til Barlinek med indlagte pauser under-
vejs, hvor vi bl.a. nyder de af Ørslev medbragte håndmad-
der. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til Barlinek, og 
bliver indkvarteret på vores hotel. Middag på hotellet.
Vi slutter dagen af med dans i eget lokale på hotellet.

Dag 2  Morgenbuffet på hotellet. Herefter skal vi se lidt på 
Barlinek by og tager på byrundtur med den dansktalende 
lokalguide. Vi skal bl.a. se rester af den gamle bymur fra 
1500-tallet, der oprindelig var en 1.700 m lang mur med 
27 vagttårne. Byen er mere end 700 år gammel. 
Frokost for egen regning.
Om eftermiddagen skal vi sammen med lokalguiden 
besøge en vingård i byen Banie. Her får vi en rundvisning, 
hvor vi ser selve vingården og vinmarkerne, inden vi skal 
smage forskellige vine sammen med lokale oste. 
Kl. 18.00 middag på hotellet med efterfølgende dans i eget 
lokale.

Dag 3  Efter morgenbuffet på hotellet er der denne dag 
udflugt til Witnica, som er en mindre by med ca. 7.000 
indbyggere. Vi besøger det lokale bryggeri fra 1848, hvis 
hovedprodukt er deres porter, som smager fortræffeligt, 
og vi får en lille rundvisning med smagsprøver og efterføl-
gende frokost i bryggeriets restaurant. Derefter er der tid 
på egen hånd i byen, hvor der er et lille marked og flere 
butikker.
Herefter kører vi videre til Gorzow, som er beliggende i 
det område, der kaldes ”Polens grønne lunge”. Byen er da 
også omgivet af smukke naturområder og nationalparker. 
Gorzow har desuden mange gode butikker, et lille marked 
og hyggelige caféer langs floden Warta. Efter opholdet 
returneres til vores hotel i Barlinek, hvor vi kl. 18.00 spiser 
middag med efterfølgende dans i eget lokale.

Dag 4  Efter morgenbuffet tjekkes ud og Barlinek forlades. 
Vi sætter kursen mod Rostock med en passende pause 
undervej, hvor der kan købes forplejning for egen regning. 
Vi tager færgen fra Rostock kl. 15.00. Mulighed for at spise 
frokostbuffet under sejladsen mod tillæg. Efter ankomst til 
Gedser køres retur til opsamlingsstederne.

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til programændringer

REJSEBESKRIVELSE

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Rejser, A/S Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg
Tlf. 55986004  •  E-mail: info@orslevrejser.dk • Medlem af rejsegarantifonden nr. 1711



Linedance og Polsk sø-idyl 

Rejsefakta

Om hotellet

Prisen inkluderer

4 DAGES BUSREJSE

AFREJSE/HJEMKOMST
02. -05. april 2020

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse kr.   3.250,00

Enkeltværelsestillæg kr.   530,00 

• Bustransport i 4****turistbus 
• 3 x overnatning
• 3 x morgenbuffet
• 1 x 3 håndmadder på udrejsen
• 1 x frokost, dag 3
• 3 x middag
• 2 dages med dansktalende lokal-

guide
• Guidet byrundtur i Barlinek
• Rundvisning på vingård og bryggeri 

inkl. smagsprøver
• Udflugt til Gorzow
• Eget lokale til dans hver aften
• Lovpligtige skatter og afgifter

HOTEL BARLINEK
Ul. Jeziorna 14
PL-74320 Barlinek

3*** hotel med komfortable dobbeltvæ-
relser. Hotellet er beliggende lige ned til 
bredden af den smukke Barlinek Sø kun 
ca. 250 meter fra byens centrum. Alle 
værelser er udstyret med eget badevæ-
relse, satellit-TV, telefon og internetad-
gang. Desuden restaurant og sommer-
terasse. 

Vi bor på Hotel Barlinek, som ligger direkte ud til søen i den 
lille by Barlinek, beliggende ca. 90 km syd for Stettin i en af 
de smukkeste egne af Polen med søer, skove og bakker. 

Barlinek er en mindre by med ca. 15.000 indbyggere. Byen 
ligger meget smukt ved kanten af Barlinek søen.  

HAPPY FEET LINEDANCE

Valgfrie tillæg
Morgenbuffet på
færgen på udrejsen kr.     109,00

Frokostbuffet på
færgen på hjemrejsen kr.     144,00

Spørgsmål og tilmelding til Annie Muxoll
E-mail a.muxoll@gmail.com
Tlf.. 26858930

Spørgsmål & tilmelding


