INVITASJON TUR TIL WROCLAW
23.09. – 26.09.2016

Rælingen kunstforening inviterer alle medlemmer med ledsager til ny kunsttur. Denne gang
til Wroclaw, vest i Polen. Vi skal bo på Hotel Mercure Wroclaw Centrum, et 4 stjerners hotel
som ligger i sentrum av byen, plac Dominikański 1. Vi vil ha med oss en svensktalende
guide.
Wroclaw er i 2016 en av Europas 2 kulturhovedsteder. I forbindelse med dette vil det bli
arrangert en rekke utstillinger av kunst, skulptur, foto og konserter i mange forskjellige
sjangre. På det endelige programmet vil vi sette opp hvilke av disse vi vil prioritere.
Byen ble grunnlagt for over 1000 år siden. Den ligger på 12 øyer omgitt av elven Oder. Byen
ble utsatt for store ødeleggelser under krigen, men etter 60 år med gjenreisningsarbeid er
den tilbakeført slik den var før krigen. Byen har 650 000 innbyggere, og utgjør med sine
tallrike høyskoler, forskningsinstitutter, teatre og museer det kulturelle og vitenskapelige
sentrum i Schlesien, en historisk region i nåværende Polen.
Det endelige programmet vil bli sendt til deltagerne i god tid før avreise.
Fredag 23. september:

Avreise med SAS fra Gardermoen via København til Wroclaw
med avreise kl 0915. Vi blir hentet på flyplassen av buss og
guide. Det vil bli felles lunsj etter innsjekking. Resten av
ettermiddagen besøker vi en utstilling, eller man har tiden til
egen disposisjon.
Om kvelden har vi felles middag.

Lørdag 24. september:

Etter frokost blir det guidet tur med buss i Wroclaw og omegn.
Vi spiser felles lunsj underveis.
Om kvelden blir det som vanlig felles middag, i kveld på en
finere restaurant.

Søndag 25. september:

I dag vil guiden ta oss med til fots rundt i sentrum av Wroclaw.
Vi tar oss god tid, og underveis finner vi et bra sted å spise
lunsj på.
Om kvelden felles middag.

Mandag 26. september:

Etter frokost sjekker vi ut på hotellet. Tiden frem til vi skal dra
til flyplassen, er til egen disposisjon.
Flyet går kl 1300, og vi skal være på Gardermoen kl 1640.

Det vil som vanlig lagt stor vekt på det sosiale. Våre felles aktiviteter vil starte 0930
og avsluttes 1530. Vi bor midt i sentrum, og det vil bli god tid til egen disposisjon.
Priser:

Prisen blir kr 7 300,- pr person. Tillegg for enkeltrom er
kr 780,- pr person.
Det tas forbehold om endring i valuta. Kalkulert kurs er
Euro 1 = kr 9,50.
Prisen inkluderer fly tur/retur, overnatting 3 netter med frokost hver
dag og alle inngangsbilletter. Lunsj og middager alle dager bortsett fra
avreisedagen.

Arrangør:

Arrangør er PINUS AS – PINUSTRAVEL som er medlem av
Reisegarantifondet.

Påmelding:

Påmelding snarest og innen 1. mars til Magne Versland på telefon
9179 4962 eller mail: magne@versland.no.
Påmeldingen er bindende.
Ved påmelding ber jeg om innbetaling av depositum pr person
på kr 1 500,- til konto 1310 26 30720 pr person. Det vil bli sendt
faktura på restbeløpet med forfall 22. august 2016.

……………………………………………………..

PÅMELDING TUR WROCLAV 23.09. – 26.09. 2016
Navn: …………………………………….. Adresse: …………………………………………..
Navn: …………………………………….. Adresse: …………………………………………..
Telefon: …………………………………. E mail: ……………………………………………..
Jeg/ vi ønsker enkeltrom/dobbeltrom.

