
Skelund Turistbusser  

 Studietur til Polen og Tyskland   
 Heste, rideheste og hestevogne            

fra 8-13 September 2015 
Tirsdag :Afgang Aalborg kl.18.00,Haverslev kl.18.20 

Randers kl.19.00, vejle kl.20,30, Padborg kl. 21.45 

Når alle er samlet op, køre vi til Fleggaard for at hyg-

ge handle til turen. Efter vi har handlet lidt ind, går det       

gennem Tyskland med pauser undervejs. 

Onsdag: Vi spiser morgenmed i Polen på en restaurant, 

inden vi skal på besøg hos Mendyka, som laver flotte 

træhestevogne til hele verden. Når vi har set de flotte 

vogne køre vi videre til Krzyzoszczak for at se ride og 

køre heste. Her skal vi spise frokost inden vi køre til  

Palads Golejewko-Stutteri, det er næste besøg vi skal 

have, der er masser af fuldblods heste og vogne man kan 

se på og få nye indtryk. Vi er nu kommet så langt hen på 

dage vi køre til vores hotel i Wroclaw Silfor Europejski 

Hotel hvor vi skal bo 2 nætter.                           

Vi laver fælles spisning på hotellet eller i byen  

 

Torsdag: Efter morgenmaden køre vi til kongeslot 

Kziasz. Her skal vi opleve et af de største oldenborg 

stutterier i polen, der vil være masser af heste vi får præ-

senteret som kan rides eller køres. Vi skal opleve flere 

ting på slottet, da de også har en vogn samling og sele-

tøj, vi spiser frokost på et lille hyggeligt sted som de 

finder til os. Når dagen er gået køre vi mod hotellet hvor 

der vil være mulighed for at gå i byen på egen hånd for 

at finde en restaurant at spise på   

 

Fredag: Vi køre fra hotellet kl. 8.30 mod Moritzburg, vi 

er ved at find et par gode besøg som har med heste eller 

udstyr at gøre. Vi finder et sted at spise vores frokost. 

Om eftermiddagen skal vi ind at se Landgestyte Morits-

burg hingstestalde med guide  

Lørdag: Vi køre ind til Moritzburg centrum hvor der vil 

være tid til at gå kigge på heste og udstyr, på det marked 

der er sammen med hingsteparaden og der vil være mu-

lighed for at købe en kop øl og gå og hygge inden vi 

skal til opvisning på den store plads. Efter opvisningen 

køre vi på hotellet til aftensmad 

Søndag: Efter morgenmaden kl. 8.00 kører vi mod 

hjemlige himmelstrøg. Der kommer muligvis et lille be-

søg på vejen. Vi spiser aftensmad hos Fleggaard på ve-

jen hjem. Vi forventer at være hjemme 23 tiden. 

 

 Turen inkluder: 
 Bus med underholdende chauffør  
 morgenmad  i polen onsdag 
 Hotel med Morgenmad 4 nætter  
 Frokost onsdag +torsdag og fredag 
 Aftensmad  Torsdag  
 Billetter til heste parade/opvisning                               
 
Pris: 3.400 kr. pr. pers. I dobbeltværelse 

og mindst 40 personer  

Tilmelding senest d.1. Juli 2015 
Til   Bent 98585051  eller på mail  

bent@skelundturistbusser.dk  


