
Forsvarets Seniorforbund 
Tur til Gdansk 23.-26. mars 2020

Gdansk ble grunnlagt i år 997. Byen het tidligere Danzig og var for en stor del tysk befolket 
fra ca. år 1300, da de “tok over” for Slaverne. Slik ble det helt til slutten av 2. Verdenskrig. Da 
ble den tyske befolkningen fordrevet og fratatt all eiendom. Etter Versaillestraktaten av 1919,
var byen i mellomkrigsårene en fristat under vern av Folkeforbundet, men var underlagt 
Polen i utenriksspørsmål. På grunn av den kompliserte styringsformen var det stadig 
konflikter.
Mange jøder hadde klart å rømme før represaliene satte inn, men ca. 1000 ble fanget og 
døde etterhvert i konsentrasjonsleire. 
Etter krigen dro mange tyskere til Tyskland, og byen ble befolket av polakker som var blitt 
fordrevet fra andre steder, eller kom fra konsentrasjonsleire.
Voldsomme kamper ved slutten av annen verdenskrig utslettet nesten hele sentrum, men 
omfattende gjenoppbygging etter krigen har gjenskapt mye av den gamle bygningsmassen. 
Gdansk er et viktig kulturelt og vitenskapelig sentrum og et betydelig transportknutepunkt i 
det nordlige Polen.

Mandag 23. mars
Avreise Hønefoss kl. 08.00 til Gardermoen.
Vi har avgang med Norwegian kl. 11.30, ankomst Gdansk kl. 12.55. Guide og buss venter og 
vi reiser til den flotte kystbyen Sopot hvor vi spiser lunsj. Etter lunsj tar vi en spasertur på 
trepiren og deretter langs gågata Monte Cassino. Deretter blir det busstransport til Gdansk 
og innsjekk Hotel Sadova https://www.hotelsadova.pl/en/. På kvelden blir det middag i en 
hyggelig restaurant.

Tirsdag 24. mars 
Etter frokost møter vi vår skandinavisktalende guide og går en tur til fots i Gamlebyen. Vi 
spiser felles lunsj i byen.
Etter lunsj skal vi besøke Solidaritetssenteret hvor Lech Walesa har hatt en viktig rolle i 
oppbyggingen av senteret.
På kvelden spiser vi middag på en hyggelig restaurant.

Onsdag 25. mars
I dag blir det utflukt til den flotte festningen Malbork, verdens største slottsfestning av stein, 
bygget på 1300-tallet. Vi spiser lunsj her på festningen. Tilbake i Gdansk er resten av 
ettermiddagen fri.
På kvelden spiser vi avskjedsmiddag på en hyggelig restaurant.

Torsdag 26. mars
Kl. 09.00 blir det avreise fra hotellet for utflukt med buss til Westernplatte (bagasjen tas med 
i bussen). Westernplatte en liten halvøy rett utenfor byen, dette er stedet hvor 2. verdenskrig
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startet. De første kamphandlingene skjedde 1. september 1939 da Tyskland angrep 
Westernplatte. De polske soldatene holdt ut mot overmakten lenger enn forventet, slik at i 
ettertid har Westernplatte blitt et nasjonalt symbol på polsk motstand mot nazistene.
Vi reiser så direkte til flyplassen for avgang med Norwegian kl. 13.25. Ankomst Gardermoen 
kl. 14.55, her står buss fra Askeladden klar for transport hjem til Hønefoss. 

Pris per person kr 7400,- 
Tillegg for enkeltrom kr 750,-
Prisen inkl. buss t/r Gardermoen, flyreisen, transport t/r hotellet, 3 netter i delt dobbeltrom 
inkl. frokost, 3 lunsjer, 3 middager, utflukt til Sopot, byvandring m/guide, utflukt til 
Westernplatte og Malbork, reiseleder.
Drikke til maten er ikke inkludert. 
Hotellet har basseng, så ta med badetøy hvis ønskelig.

Påmeldingsfrist 9. oktober. 
Påmelding på e-post til: merete@askeladden.net eller tlf. 99312100.
Et depositum på kr 1500,- per person blir tilsendt etter påmelding. Ved avbestilling etter 23. 
oktober blir ikke depositum tilbakebetalt. Sluttfaktura blir tilsendt ca. 45 dager før avreisen. 
Ved avbestilling av reisen mindre enn 30 dager før avreise, kan vi belaste den reisende med 
opptil 50% av fullpris. Avbestilling inntil 2 uker før avreise eller mindre gir ingen refusjon. 

Med vennlig hilsen Merete og Rolf
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