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ELBLAG OG DET GAMLE ØSTPREUSEN 
16.7. – 25.7.2020: KULTUR, HISTORIE, NATUR OG STOFFERS STORKE 

 
PRIS PR. VOGN MED 2 PERS.: 6.800 ,-KR er inkl.: 
- 9 x overnatning på Camping Elblag 61, www.camping61.com.pl 
- 9 x rundstykker/brød (3 stk. per vogn) 
- 7 busudflugter med lokalkendt, dansktalende guide med alle entreer betalt 
- 7 frokoster under udflugterne inkl. 1 stk. standard drikkevare 
- en festmiddag med underholdning og polske nationalretter 
 
 
1.TORSDAG 16.7.2020./ANKOMSTINFORMATIONSMØDE. 
Ankomst til pladsen fra kl.14. Først på aftenen, når alle er på 
plads, er der informationsmøde med vores guide Stoffer om 
forestående program og diverse praktiske anliggender. 
 
2.FREDAG 17.7.2020/ELBLAG KANALEN vi tager på sejlads med en turbåd på Elblag 

kanalen, som er Polens version af den svenske 
Götakanal. Vi sejler på kanalens mest spændende rute, 
igennem forskellige slæbeanlæg, som fører bådene over 
landjorden på skinnevogne. Frokost på en hyggelig 
landevejskro. Om aftenen er der festmiddag på en 
hyggelig restaurant med polske nationalretter og 
underholdning. 
 

3.LØRDAG 18.7.2020/HUSET PÅ HOVEDET. Turen går til 
Szymbark, som er hovedstad for det etniske minoritet kaldet 
Kaschuberne. De har indrettet et museum om deres historie – 
vi ser bl.a. et hus, der er bygget…på hovedet, verdens længste 
planke og m.m. 
 
4.SØNDAG 19.7.2020./TRIPLOBYEN/GDANSK/SOPOT/GDYNIA 

Udflugt til Triplobyen, som polakkerne kalder de tre 
sammenvoksede byer – Gdansk-Sopot-Gdynia. På turen 
ser vi Den Gamle By i Gdansk, det lukkede skibsværft, 
hvor Solidarnosc opstanden begyndte i 1980 under 
ledelse af Lech Walesa, Europas længste mole i Sopot 
og den moderne havneby Gdynia. Vi tager på 
havnerundfart og ser bl.a. Westerplatte, hvor 
2.Verdenskrig startede. 
 

5. MANDAG 20.7.2020./FRIDAG 
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6.TIRSDAG 21.7.2020./ UDFLUGT TIL WISLA ODDE OG KZ-
STUTTHOF Blandt de første Kz-lejre under 2.V.K. var Stutthof, 
hvor bl.a. danske kommunister blev fanger. Derefter besøger vi 
tangen på Wisla floden og ser ravproduktion på et ravsliberi. 
 

 
7.ONSDAG 22.7.2020./MALBORK RIDDERSLOT. 
Besøg i museet indrettet i verdens største 
korsridderborg fra 1200-tallet. Korsridderne byggede 
borgen gennem 150 år og gjorde stedet til sin verdens 
hovedstad. 
 
 

8.TORSDAG 23.7.2020/STORKELANDSBYEN. Vi skal 
på en tur i den hvide storks fodspor og besøger bl.a. 
landsbyen Zywkowo, hvor der er 20 landsbyboere og 50 
storkereder… Her møder vi en af landsbyboerne, som i 15 
år har virket som en frivillig storkevagt. 
 

 
9.FREDAG 24.7.2020./FROMBORK COPERNICUS, 
FROKOST OG AFSLUTNING. Nikolaj Copernicus 
skrev værket ”Om himmellegemers bevægelser” i 1473 
og straks blev det skrevet på listen over forbudte 
værket. Alligevel blev det starten på ændringen af vores 
anskuelse af universet og solarsystemet. Vi besøger 
borgen, hvor han arbejdede og ligger begravet. 
 

 
10.LØRDAG 25.7.2020./ PLADSEN SKAL RYDES INDEN KL.12. – BON VOYAGE! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovenstående program præsenteres med forbehold for ændringer 


