
Skelund Turistbusser  
Studietur til Polen for at se pa    

 heste og hestevogne fra 29-10 til 2-11  2014 

Afgang onsdag d. 29-10 kl. 20.00 fra A lborg.  
Vi kører ned af motorvejen, hvor der vil være  
opsamling ved diverse afkørsler. 
Vi kører til Padborg hvor der vil være et ophold. 
Efter pausen køre vi gennem Tyskland med pas-
sende pauser  undervejs. 
 
Torsdag: 30-10 
kl.7.00 Morgenmad i Torzym i Polen 
Kl.9.30-11.00 Besøger firmaet BOGAJEWICZ, der 
fremstiller hestevogne samt restaurere gl. vogne . 
Vi køre videre til et stor Center Auchan, hvor der  bliver 
mulighed for at købe frokost.  
Kl. 13.30 køre vi ud til  Arden seletøj, for at se  na r de 
syer deres smukke seletøj.   
Kl. 15.00 køre vi pa  Hotel Rzymski for at blive indkvar-
teret.  
Kl. 19.00 ga r vi ned pa  det Gl. torv for at spise pa  en 
hyggelig restaurant ( med i prisen ) 
 
Fredag : 31-10 
Kl.8.30 køre vi ud til Glinkowski for at se pa  marthon 
vogne, samt andre vogne bygget af jern.  
Efter dette besøg spiser vi frokost (med i prisen ) inden  
vi skal ud at se nogle heste, som der kan ba de køres 
med og rides pa  hos Jan Krzyzoszczak  
Na r der er blevet set pa  heste kører vi tilbage til  hotel-
let, hvor der vil være tid til at slappe lidt af,  
Aftensmad er pa  egen ha nd og regning.  
 
Lørdag : 01-11 
Kl. 9.00 køre vi ud til Mendyka for at se pa  nye trævog-
ne, samt restauredere  vogne. Der vil være mulighed for 
at købe vogne  hvis dette ønskes.  
Efter dette besøg kører vi til Poznan, hvor der vil være 
mulighed for at ga  pa  egen ha nd da resten af dagen er 
til fri dispotion.  Aftensmad er pa  egen ha nd og regning. 
 
Søndag: 02-11 
kl. 7.00 Morgenmad  
Herefter hjemkørsel. Hjemme i A lborg ca. kl. 23 
  
 
 

 
 

Pris: 1.850 kr. pr. pers. v/min 40 pers.  

Tilmelding senest d.1. Oktober 2014 
Til   Bent 98585051 

bent@skelundturistbusser.dk  

      Turen inkluder: 
 Bus med underholdende chauffør  
 Hotel med morgenmad   
 Morgenmad samt frokost fredag  
 Aftensmad torsdag  


