
 

                                              

 

En resa i musikens tecken till en av 

Europas äldsta och vackraste städer. 

För medlemmar i Filharmonikernas vänförening  

till Gdansk 26.09 – 01-10.2019 
 

    
 

 

GDANSK – Gammal Hansastad  

Här härjade Karl X Gustav under sina polska fälttåg på 1600-talet och här inleddes andra 

världskriget. Det var på Leninvarvet i Gdansk, som Lech Walesa förändrade Polens historia, 
stödd av frihetsrörelsen Solidaritet.  Man bäddade för kommunismens fall. 

 

Gdansk tar dig rakt in i medeltiden med sin tusenåriga historia. Stadsdelen Oliwa är 

berömd för sitt cistercienserkloster från 1100-talet och som plats för den fred som innebar 

slutet på Karl X Gustavs krig med Polen. Den har en kyrka med en orgel som 

musikintresserade besökare vallfärdar till. 

 

Heliga Birgittas kyrka blev kanske mest känd på 1980-talet som den kyrka dit 

medlemmarna i Solidaritet helst gick. Men den har också en svensk anknytning. Den heliga 

Birgittas kvarlevor vilade här på vägen från Rom tillbaka till gravplatsen i Vadstena.  
 

Kurorten Sopot, med sitt charmiga Grand Hotel vid Polens egen Riviera, är berömd för sin 

träpir som tar dig 512 meter rakt ut i Östersjön.  

 
Operan i Gdañsk spelar en mycket viktig roll i kulturlivet. Operan bjuder på en bred 

repertoar som omfattar verk av berömda polska, italienska, franska och tyska tonsättare. 
 

Baltiska filharmoniorkestern grundades för 50 år sedan. Orkestern har varit på turnéer 

och har spelat bl a i Alte Oper i Frankfurt, Concertgebouw i Amsterdam och Konserthuset i 

München. 
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Resfakta :  

 
Buss Cityterminalen - Nynäshamn t o r 

Båtresa Nynäshamn - Gdansk t o r med M/S Nova Star 

 

Nynäshamn- Gdansk 26.09.2019 avgång kl.18.00 ankomst 27.09.2019 kl.12.00 
Gdansk-Nynäshamn  30.09.2019 avgång kl.18.00 ankomst 01.10.2019 kl.12.00 

 

Hytter: dubbelhytt eller dubbelhytt för enkelbruk  

 

 

  
 
Boende i Gdansk 27.09-30.09.2019   
 
Hotel Krolewski i Gdansk ***+  http://hotelkrolewski.pl/ 
Olowianka 1, Gdansk, Pomerania,  
80-751, Polen, Tel +48 58   326 1111  

 
Hotell Królewski ligger på ön Ołowianka nära den gamla stadskärnan i Gdansk. Byggnaden 

är 400 år gammal. Varje morgon bjuds en frukostbuffé.  

 
Det finns flera intressanta platser på ön - bland annat Sjöhistoriska museet, Polska Baltiska 

Filharmonins konserthus och Gdansks småbåtshamn. Alla ligger mindre än 150 meter från 

hotellet. 
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 Program : 

  
Dag 1, torsdag 26/9  

 

15.00  Transfer med buss från Cityterminalen till Polferries terminal i Nynäshamn.  

18.00  Avresa med M/F Nova Star till Gdansk.  
19.00  Välkomstmiddag på M/F Nova Star restaurang, (3 rätter, kaffe, te, vatten )    

 
 

Dag 2, fredag 27/9  

 

Från 08.00  Frukostbuffé på M/F Nova Star 

12.00 Ankomst till Gdansk  
 Vår svensktalande guide möter vid Polferries-terminalen.   

 Busstransfer till hotellet.  

 

13.00  Incheckning. Lätt förtäring på hotellets restaurang  
           (en halv baguette inkl. kaffe, te, vatten, 1 glas vin eller 1 öl) 

 
14.00–16.00 Guidad promenad genom Gdansk gamla stad  

           Vår guide berättar om vår gemensamma historia -  
 Gustav II Adolf, Karl X Gustav, Sigismund Vasa, Heliga Birgitta m fl. 

 

17.30   Samling i lobbyn. 

 Promenad till restaurang Filharmoni (nära hotellet) för gemensam  middag  
 (3 rätter, vatten,kaffe/te). 

 

18.45   Promenad till Polska Filharmonia Baltycka  

 

 
 

19.00   Konsert 
S. Moniuszko - Ouvertyr till "Paria" 
F. Chopin – Pianokonsert  i F moll 

R. Strauss – Konsertsvit från "Rosenkavaljeren"  
F. Schubert - Mellanaktsmusik från Rosamunde  

 
George Tchitchinadze – dirigent - Ewa Pobłocka - piano 
Polish Baltic Philharmonic Orchestra 

 

 

Ca 22.00  Promenad till hotellet. 
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Dag 3, lördag 28/9  

 
 Frukost på hotellet 

09.40            Samling i lobbyn. Promenad till  

 Andra Världskrigets museum (ca 900 meter från hotellet)  

 

10.00- 13.00 Tur i museet med lokal guide (vår guide översätter till svenska) 
 

  

Museet är internationellt mycket uppmärksammat. Det är berömt av flera skäl; för 
arkitekturen, för konceptet, för de stora samlingarna (23 000 m²) som symboliskt speglar 

relationer mellan dåtid, nutid och framtid.  

 

13.00 Lunch på en restaurang i Gdansk Gamla Stan.  
 (2 rätter/huvudrätt, efterrätt, vatten,kaffe/te). 
 

15.30            Egen tid 

                     Middag på egen hand 

18.30  Samling i lobbyn. Transfer med guiden till Opera Baltycka. 

 

 
 

19.00 Operaföreställning  ”Moniuszko Gala” 

 

Stanisław Moniuszko, född 1819 i Ubiel nära Minsk, död 1872 i Warszawa, var en polsk 

tonsättare, dirigent och musikpedagog. Moniuszkos viktigaste bidrag var utveckling av polsk 

nationell opera som ofta använde sig av folkliga teman. Hans opera Halka ses som Polens 
nationalopera. 
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Dag 4, söndag 29/9 

 

Frukost på hotellet  

09.00  Samling i lobbyn för en utflykt med buss till Kasjubien. 

 

Kasjuber är en slavisk folkgrupp i den historiska polska regionen Kasjubien. - ett pittoreskt 
landskap med många sevärdheter  En kombination av kultur, det egna språket och rika 

traditioner skapar regionens anda.  

 

Kasjuberna är den sista resten av de slaviska pomrarna som levde längs södra 

Östersjökusten. Besöket till Szymbark visar kasjubiska traditioner, varför kasjubiska 
broderier har så många färger och hur den mest populära sången i Kasjubien sjungs – 

Kaszëbsczé nótë. 

 

Kasjubernas konstverk i form av broderi, musik, dans och keramik kan beskådas i det 

äldsta friluftsmuseet i Polen. Två kända kasjuber: nobelpristagaren Günter Grass och EU:s 

ordförande Donald Tusk. 
        

  
 

    
 

13.00  Kasjubisk lunch i Szymbark  
 2 rätter/huvudrätt, efterrätt, vatten, kaffe/te inkl. öl provning av lokal öl.  
 

 Ca 15.30  Återkomst till hotellet. 

                  

Resten av dagen fri för egna strövtåg - Middag på egen hand 

 
 

Dag 5, måndag 30/9 

 

Frukost på hotellet, utcheckning 

 

09.00  Samling i lobbyn. Busstur med guide till kurorten Sopot och stadsdelen Oliwa  

På vägen till Sopot stannar vi vid Solidaritet - monumentet som restes 

till minne av skeppsarbetarna som stupade här vid upproren 1970 och 

huvudingången till Gdanskvarvet     som vi minns från strejkerna 1980.   
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Ca 10.30  Orgelkonsert i Oliwa Katedralen ca 20 minuter. 

 

Oliwa katedralen, som började byggas för den katolska cistercienserorden i slutet av 1100-

talet, är idag huvudkyrka för ärkestiftet Gdansk. Den är för de flesta mest känt för sin 

praktfulla orgel från sent 1700-tal, med rörliga änglar, stjärnor och sol. Den rika interiören i 

katedralen omfattar 23 altare i olika arkitektoniska stilar - renässans, barock och rokoko. 
. 

 

12.00  Lunch på restaurang ”Pelikan” i Sopot  
 2 rätter /huvudrätt, efterrätt, vatten,kaffe/te,). 
 

 13.00- Vi promenerar längs Monte Casinogatan, Sopots gågata, där vi bl. a. tittar 
 på Krokiga huset. Vi går mot stranden, havet och den långa piren Molo.  

 Vi skiljs för ungefär en timme och upptäcker staden på egen hand. 

 

15.30   Transfer till Polferries terminal  

 
16.00 Incheckning på färjan M/S Nova Star 

18.00  Avresa mot Nynäshamn.  
 
19.00  Middag på M/S Nova Star (3 rätter, kaffe, te, vatten) 

 

Dag 6, tisdag 1/10 
 

Från 08.00  Frukostbuffé på M/S Nova Star 

12.00  Ankomst till Nynäshamn  

           Buss till Cityterminalen 

 
 

I paketpriset ingår: 

 

* Båtresa med Polferries från Nynäshamn till Gdansk t/r 
* Boende i 2 nätter i dubbelhytt utsides eller insides på M/F Nova Star t/r  

* 2 frukostar + 2 middagar på färjan 

* Boende i 3 nätter i dubbelrum på Hotell Krolewski i Gdansk 

* 1 lätt förtäring, 3 luncher och 1 middag i Gdansk  

* Stadsrundturer i Gdansk och Sopot  
* Inträdesbiljetter till piren Molo och till orgelkonserten i Oliwakatedralen  

* Turen till Kasjubien  

* Bussresor, entréer och visningar enligt programmet. 

* Svensktalande färdledning. 

  

 Extra kostnad som tillkommer: 
 

 Biljetter till konserten i Filharmonin och till Operan – 650 kr  
 

Kontaktperson på Central Europe Travel – Margareta Ejsymont  

margareta@cetravel.se eller tel 08-441 7190.                         
 

               
                    Välkomna till Gdansk! 
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