
5 dage fra 29. december 2019 – 2. januar 2020. 

              

Ophold på Hotel NH, hotellet er 4-stjernet. Hotellet er åbnet for nogle år siden i klassisk stil. 

Alle værelserne er med aircondition, sat-TV, WI-FI og minibar.  

Vi bor i centrum, og tager på Sightseeing i Poznan med vores dansktalende guide Dorota

Katedralen på Tumski Øen. Den gamle by rundt om torvet. Rådhuset, sildeboderne, de 

smalle og farverige købmænds huse - Poznans kendetegn, tid på egen hånd, med mulighed 

for at besøge de fine butikker i Poznan og de store handelscentrer.  

Vi besøger også Palmehuset med flere tusinde eksotiske plantearter.  

Vi tager til Sognekirken, den gamle by, kirken er bygget i 1600-tallet  

i smuk barok stil. Organisten viser os rundt på øverste etage, med kirkens berømte orgel. 

Nytårsfesten - pænt tøj er obligatorisk. Vi deler salen med andre gæster

Stor middags buffet incl. fri hvidvin, rødvin, vodka og øl. 

DJ spiller op til dans og slutter ca. kl. 03:00. 

Fri kaffe, the, vand, juice, cola. 

Et glas mousserende vin til midnat. 

Varm og kold buffet til natmad. 

I prisen er inkluderet: 

Bustransport i min. 3-stjernet turistbus, færge, dansk, tysk og polsk moms, 4 x overnatning på 

nævnte hotel i dobbeltværelse, 4 x morgenmad på hotel, 2 x frokost på hotel, 1 x frokost på 

restaurant, 3 x middag på hotel, 1 x nytårs fest incl. fri øl/vand/vin, 3 x sightseeing/udflugt 

med dansktalende guide jf. program samt bidrag til Rejsegarantifonden. 

DU KAN LÆSE  HELE INDHOLDET AF TUREN     HER:        
DER VIL OGSÅ BLIVE FREMLAGT MERE DETALJERET FOLDERE VED VORES MØDER I FORENINGEN. 

Bustransporten er med DE GRØNNE BUSSER. Alle busser har Aircondition, DVD, fladskærme, 

toilet, køkken, avisnet, klapborde, fodstøtter og køleskab. 

Der er som altid opsamling ved DGI Byen ved hovedbanen kl. 05.45 

TILMELDING foretages enten pr. telefon 54 85 47 40 eller mail: info@de-gronne-busser.dk. 

Ved bestilling udstedes REJSEBEVIS. Depositum kr. 500 pr. person forfalder til betaling efter 

8 dage, restbeløb senest 45 dage før afrejse. 

Velkommen til en GOD og fornøjelig NYTÅRSREJSE til Poznan.  Med venlig hilsen De Grønne Busser. 

Tag med på Nytårsrejse til Poznan  

PRISEN for rejsen er kr. 4.795. pr. person i dobbeltværelse. 
TILLÆG: 

Enkeltværelse kr. 850,- 

Tillæg morgenbuffet på færge på udrejse kr. 119,- pr. person 

Tillæg for aftenbuffet inkl. fri øl/vand/vin på færge på 

hjemrejse kr. 169,- pr. person 

Tillæg for drikkevarer. 

Tillæg for hvad der i øvrigt ikke er nævnt i inklusive.  

mailto:info@degronnebusser.dk
http://postseniorer.dk/Nyt%C3%A5rsrejse%20Poznan%20Folder%202019-2020.pdf

