
Panter Rejser 2018

NYTÅRSREJSE

BUSREJSE - 4 DAGE

Afrejse   Hjemkomst                   Pris       Rute
Søndag 30.12 Onsdag 02.01 3.200,- D / 4

Evt. tillæg
Enkeltværelse   500,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus 
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder 
• 3 overnatninger med morgenmad
• 1 x middag med folklore underholdning
• 1 x frokost på hotellet
• 1 x middag på hotellet
• 1 x nytårsarrangement med stor buffet, vin, øl, 
 mineralvand, juice og vodka ad libitum samt champagne
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag  til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Mieszko er et 3-stjernet hotel i centrum af Gorzow. 
Alle værelser er flotte og lyse med bad/toilet, gratis Wi-Fi, 
TV og telefon. Hotellet har restaurant, café, elevator, veksel-
kontor, casino og natklub. Der kan forekomme entre pris til 
casino og natklub.
hotel-mieszko.pl

Opsamlingstider og steder 
Oplyses på side 79 eller på PanterRejser.dk 

Skyd nytåret ind med Panter Rejser på en festlig nytårsrejse til Gorzow i Polen. Vi bor 
på Hotel Mieszko, der ligger centralt i byen. Gorzow er en hyggelig by med ca. 130.000 
indbyggere. 

Vi fejrer nytåret med stor, lækker buffet samt drikkevarer inkluderet på hotellet. Nytårsbal 
med god musik og når klokken slår 24.00 byder vi det nye år velkommen med champagne 
og fyrværkeri.

Nytår i Polen
Festlig nytårsaften med all inkl.

1. dag: Afrejse til Polen
Efter endt opsamling kører vi via Wismar og Rostock 
til den polske grænse. Herfra er der ikke langt 
til Gorzow og hotellet. Efter indkvartering er der 
middag på hotellet efterfulgt af en festlig aften med 
Folklore underholdning.

2. dag: Nytårsaften med musik og dans
Efter morgenmaden kører vi en byrundtur og 
besøger byens marked, hvor der kan handles til 
gode priser. Først på eftermiddagen er vi tilbage 
på hotellet. Resten af dagen er på egen hånd. 
Byens største forretninger holder åbent til midt 
på eftermiddagen. Om aftenen samles vi til den 
store nytårsfest, som varer til den lyse morgen. 
Den festlige nytårsaften er med stor lækker 
buffet med mange forskellige lokale retter, vin, øl, 
mineralvand, vodka og juice ad libitum, og ikke 
mindst champagne kl. 24.00. Øvrige drikkevarer er 
for egen regning. Der vil være live musik og dans. 
Ved midnat byder vi det nye år velkommen og skåler 
i champagne. Mens himlen oplyses af det strålende 
nytårsfyrværkeri, ønsker vi hinanden Godt Nytår!

3. dag: Afslapning og tid på egen hånd
Årets første dag er som skabt til afslapning. 
Morgenbuffeten nydes i ro og mag. Vi samles igen 
til sen frokost på hotellet. Herefter er eftermiddagen 
på egen hånd f.eks. til en hyggelig gåtur, inden vi til 
aften igen mødes, for at spise middag på hotellet.

4. dag: Hjemrejse
Efter morgenbuffeten tager vi afsked med hotellet 
og kører hjemad, med passende pauser undervejs. 
Du er hjemme hen på aftenen efter en festlig 
nytårsrejse.
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FYRVÆRKERI


