Historisk Samfund for Fyn
Tur til Gdansk 21. – 24. september 2020
Pris 4.500 kr. Ekstrapris for enkeltværelse og -kahyt: 900 kr
Tilmelding senest 1. juni 2020 til Thorkil Jacobsen ture3@histfyn.dk Der skal indbetales
depositum på 1.500 kr ved tilmelding.
Turen bliver kun gennemført med mindst 25 tilmeldte. Begrænset deltagertal.
Der kan forekomme ændringer i programmet
Guide på turen bliver Polensekspert Anna Werenberg.
Mandag 21. september
12:00 Afrejse fra Fyn – opsamling med bus i Odense og ved Nyborg.
18:30 Ombordstigning & indkvartering i Stenalines færge. 2-persones kahytter.
19:30 Afrejse fra Karlskrona.
Aftensmadsbuffet på færgen (inkluderet i prisen).
Tirsdag 22. september
Morgenmadsbuffet på færgen (inkluderet i prisen).
07:30 Ankomst til Gdynia.
8.30 Ankomst til Hotel ***+ hotel i Gdansk. Vi kender endnu ikke hotellet, men det skal være
centralt beliggende.
Formiddag: Byvandring i Gdansk
centrum.
Havnen, Mariakirken, Ravgaden og
St Brigittakirken, som var
sognekirke for skibsværftet og
spillede en aktiv rolle under
strejkerne.
Vi sørger selv for frokost, men
restauranterne i Gdansk er billige.

Ravgaden. Foto: Ralf Roletsche. Wikimedia
Eftermiddag: 2. Verdenskrigsmuseet.
Nordeuropas mest omfattende og meget roste
museum med gennemgang af optakten til 2.
Verdenskrig og forløbet af krigen - primært i Polen,
men med udblik til andre lande i Europa.
https://muzeum1939.pl/en Under Polens
nuværende regering har museet været genstand for
en heftig strid, om museets primære formål skal
være oplysning om krigen eller en hyldest til den
polske hær og modstandsbevægelse. Vi prøver at
skaffe en dansktalende guide.
Vi sørger selv for aftensmad.
2. Verdenskrigsmuseet Foto: Jroepstorff. Wikimedia

Onsdag 23. september
Morgenmad på hotellet.
Formiddag: Med bus til Malbork / Marienburg, borgen som var hovedsæde for Den Tyske
Ridderorden i middelalderen og siden blandt meget andet har været residensborg for de polske
konger. Efter gennemgribende restaureringer omkring 1900 og efter 2. Verdenskrig, er den i
dag en af Polens fineste monumenter. Den er udpeget til UNESCO verdensarv. Guidet rundtur.
http://www.zamek.malbork.pl/
(Frokost ved museet inkluderet i prisen)

Marienburg Foto: Calveit. Wikimedia
Eftermiddag:
Bus til Solidaritetsmuseet og -centeret, som er et helt moderne og meget flot museum. Lech
Walesa har kontor i bygningen. Vi føres rundt af den elektroniske guide. Museet fik i 2016 den
europæiske museumspris. http://www.ecs.gda.pl/title,Jezyk,pid,2,lang,2.html
Aftensmad i Gdansk (ikke inkluderet i prisen). Derefter bus til Gdynia.
21:00 Afrejse fra Gdynia
Torsdag
Morgenmadsbuffet på færgen (inkluderet i prisen)
09:00 Ankomst til Karlskrona.
(Mulighed for frokost på rasteplads – ikke inkluderet i prisen)
15:00 ca. ankomst til Fyn

Monument over døde skibsværftsarbejdere
fra opstanden 1970
Foto: DerHexer Wikimedia

