
 

Kulturresa till Warszawa 17-22 augusti 2017 

 

Alla i Blekinge vet att man kan nå storstaden Köpenhamn efter bara tre timmars bekväm tågresa. 

Man befinner sig då i en kontinental metropol med hela utbudet av museer, teatrar, affärer, 

restauranger och nöjesliv. Vad få i Blekinge däremot vet om är, att efter en båtresa från Karlskrona 

till Gdynia, kan man göra en exakt lika bekväm tågresa på tre timmar och komma fram till en ännu 

större kontinental storstad – Warszawa! Naturligtvis är utbudet av shopping och restauranger större 

här och för den kulturellt och historiskt intresserade finns möjligheter till fantastiska, och ibland 

oväntade upplevelser. Ingen annan europeisk huvudstad har sin historia så förknippad med dramatik, 

lidelse och kamp!  

Och det oväntade? Var någon annan stans i Europa kan du plötsligt springa på en staty av en svensk 

kung? Knappast i Köpenhamn…  

Torsdagen 17 augusti 2017 

19.45 Samling på färjeterminalen i Karlskrona 

21.00  M/s Stena Spirit lämnar Karlskrona, middagsbuffé all inclusive.  

 

Fredagen den 18 augusti 2017 

9:15 Frukost ombord, färjan ankommer Gdynia 

9.30-10.00 Busstransfer från färjeterminalen till järnvägsstationen i Gdynia 

10.27 Express InterCity tar oss till Warszawa, lunch ombord på tåget  

13.32 Tåget ankommer Warszawa  

Ca 13.50 En panoramisk busstur i Warszawa  

”Moskva eller Paris? Warszawa från ett fönster” – vi börjar vår tur från den östra delen, innanför 

Wisła-floden. När vi passerar stadsdelen Praga som har bevarats under andra världskriget, kan vi 

känna igen atmosfären såsom av andra städers arbetardelar: Kreuzberg, Södermalm, Williamsburg. 

Här påminner staden mer om Moskva: vi ser t ex den ortodoxa kyrkan, som byggdes under Polens 

s.k. tredelning, då Warszawa hamnade under ryskt välde. På andra sidan floden ligger den pittoreska 

Gamla Stan som finns på UNESCO Världsarvslista, där finns skyskrapor i bullriga City samt sömniga 

förorter med fina trädgårdar.  



Nationalstadion 
Vy över Gamla Stan från andra sidan Wisła-floden 
Stadsdelen Praga 
Stadsdelen Żoliborz 
Stadsdelen Wola 
City 
 
Ca kl. 16:00 inkvartering på Hotel Monopol  
 
Fri tid el. besök på Museet av Modern Konst.  
 
19:00 Gemensam middag.  
 
Lördag, 19 augusti 2017 

10:00 I andra världskrigets spår  

En stadsrundtur till fots som leder genom staden som återuppbyggdes från ruinera. Har man tagit itu 

men det förflutna? Kan man bygga framtiden genom att inspireras av historia? Museum Polin kan 

vara ett bra exempel på att förena ett rikt historiskt underlag med en modern byggnad och 

utställning. Välkomna till en multikulturell resa genom Centraleuropa och dess rika mosaik av kultur, 

traditioner och mat.  

13:00 Lunch: restaurangen Besamim 

Godz. 14:00 Museum Polin http://www.polin.pl/en  

Godz. 16:30 Fri tid 

Godz. 20:00 Middag i restaurangen ”U Szwejka” (Hos Švejk) 

 

Söndagen den 20 augusti 2017 

”Warszawa är staden den kära, en pärla i städernas rad” (Bertil Boo) 

 På 1600-talet flyttade Sigismund Vasa den polska huvudstaden från Krakow till Warszawa. I den 

sömniga småstaden började det växa upp residens för adeln, palats, myndighetssäten och fina 

trädgårdar. Från 1800-talet är Warszawa Chopin-musikens huvudstad. Har Warszawa behållit sin 

gamla karaktär? Är staden fortfarande en kultur- och arkitekturpärla?  

9:30 Vi tar tunnelbana från stationen Politechnika till Ratusz-Arsenał 

Stadsrundtur till fots genom Krasińskich trädgården till Nya Staden, Gamla Stan, Slottstorget, 

Storteatern och shoppinggatorna Krakowskie Przedmieście och Nowy Świat.  

12:00 Lunch.  

13:30 Chopins museum 
Promenad till parken Łazienki Królewskie.  
Godz. 16:00 koncert w Łazienkach przy Pomniki Chopina 
Fri tid 
Middag på egen hand 
 

http://www.polin.pl/en


Måndagen den 21 augusti 2017  

Mellan 1900- och 2000-talet har Warszawa återigen blivit en europeisk metropol med moderna 

skyskrapor, affärsmän och hipsters. Har staden behållit sin charm i blandningen av glas och betong?  

Från Kulturpalatsets 30:e våning beskådar vi den nya Warszawa och City.  

11:30 busstransfer från hotellet till järnvägstationen Warszawa Centralna 

12:20 tåget Express InterCity till Gdynia, lunch ombord på tåget 

15:33 tåget ankommer Gdynia 

15:50 bussutflykt till stranden i Łeba – fika på stranden 

17:50 busstransfer från Rewa till Terminalen i Gdynia 

19:00 m/s Stena Spirit lämnar Gdynia, middagsbuffé ombord 

 

Tisdagen den 22 augusti 2017  

8.30 Frukost, färjan ankommer Karlskrona  

 

Bertils Boos ”Sången om Warszawa” hittar du på länken 

https://www.youtube.com/watch?v=VHS0iCeUB-c  

 

Pris: 7490:-/ person inkluderar:  

Färjeresa t/r Karlskrona-Gdynia med plats i utsides 2-bäddshytt, frukost och middag på ut- och 

hemresan, 3 övernattningar med frukost på Hotel Monopol i Warszawa, 4 luncher iland, 2 middagar 

iland, aktiviteter, transporter och svensktalande guidning enligt programmet.  

Tillkommer: ev. fika och transporter till och från restaurangerna  

Resan arrangeras av Hit The Road Poland (CB Tomasz Oczkowski) i samarbete med Cross Baltica 

Sweden AB (återförsäljare och agent). Tomasz guidar.   

Anmälan senast den 30:e juni genom ett bifogat formulär.  

 

Välkomna! Iwona Slojka, Cross Baltica Sweden AB, 0734292399 

 Tomasz Oczkowski, Hit the Road Poland  

https://www.youtube.com/watch?v=VHS0iCeUB-c

