
A 

Aller Travel AS 
www.allertravel.no 

 

Telepensjonistene Bodø/Salten 
Gdansk 

30.05 – 04.06 2020 

 «Solidarnosc» – historien og sporene etter 

fagbevegelsen som sammen med kirken bidro til å 
«rive jernteppet». 

Bli med til Gdansk, og høre historien om fagbevegelsen på Lenin verftet som 
sammen kirken startet en ikke voldelig streik, som til slutt endte med «jernteppes fall i 
9.november 1989. 
 
Det uavhengige selvstyrte fagforbundet «Solidarinosc» ble 
startet i 1980, og ledet av Lech Walesa. 
 «Solidarinosc» samlet en antikommunistisk sosial 
grasrotbevegelse med medlemmer fra Den Romersk 
Katolske kirke på den ene side og sosialister på den andre.  
De ble også støttet av «KOR» en organisasjon for 
intellektuelle dissidenter. 

Under 2. verdenskrig ble Gdansk annektert av Tyskland. En av de første 
krigsforbrytelsene til de tyske nasjonalsosialistene var drapet 
på 39 polske postmenn som forsvarte Det polske posthus i 
Gdansk.  

En av 2. verdenskrigs første kamper utspilte seg utenfor 
Gdansk, da det tyske slagskipet SMS «Schleswig-Holstein» 
åpnet ild mot den polske enklaven Westerplatte, og innledet 
slaget om Westerplatte, som polske soldater heroisk klarte å 
forsvare i nesten syv dager.  

Men ved siden av å se og høre om en viktig del av vår tids historie, så kan du kose 
deg på uterestauranter langs bredden av Stara Motlava eller spaser rund i sentrum 
av vakre Gdansk by.  Hotellet ligger meget sentralt og du kan spasere til de fleste 
severdigheter. 

http://www.allertravel.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Slagskip
https://no.wikipedia.org/wiki/SMS_%C2%ABSchleswig-Holstein%C2%BB
https://no.wikipedia.org/wiki/Enklave
https://no.wikipedia.org/wiki/Westerplatte
https://no.wikipedia.org/wiki/Slaget_om_Westerplatte
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Program: 

Dag 1: Bodø - Gdansk   
Avreise med Wizzair fra Bødø kl.16.20 direkte til Gdansk med ankomst kl.18.40.  
Etter ankomsten kjører bussen til PURO Hotel Gdańsk Stare Miasto**** som ligger 
flott til ut mot kanalen i gåavstand til byens sentrum. 
Etter ankomsten til hotellet og innsjekk på rommene er det tid for middag på hotellet.  

 
Dag 2: Gdansk – sightseeing til fots 

Etter frokost blir det sightseeing i Gdansk med en 
skandinavisk talende lokalguide i Gdansk bysentrum.  Her er 
det mye å fortelle om Gdansks historie, som strekker seg 
mer enn 1000 år tilbake i tid. Vi kommer til å se historiske 
bygninger, monumenter og hyggelige gater. Vi besøker også 
St. Mary’s Church som er en av verdens største 
mursteinskirker som også er kjent for sin astronomiske 
klokke. I tillegg forteller lokalguiden litt om dagliglivet i 

Gdansk og polen.  Turen avsluttes med lunsj på en typisk «melkebar».Ettermiddagen 
er fri til egen disposisjon. Middag på hotellet 
 
Dag 3 Gdansk – sporene etter «Solidarnsc». 

Sporene av «Solidarnosc» starter med et besøk ved 
minnesmerket etter de som mistet livet i sin ikke voldelige 
kamp for frihet. Dette er kanskje reisens 
høydepunkt med besøk ved porten inn til 
verftet, utstillingen i møtelokalene til 
Solidaritet. 
Her var det Lech Walesa og 
«Solidarnosc» kjempet sammen med 

kirken og intellektuelle dissidenter en kamp, som til slutt førte til 
en koalisjonsregjering med høyre partiene. Det var en dramatisk 
periode, der det kommunistiske regimet brukte alle midler for å 
nedkjempe fagforeningen. Men kanskje er dette en av de viktigste 
bidragene, ved siden av Gorbatsjovs Perestrojka, som førte til 
«Jernteppes» fall i 1989. Besøk i Brygida – kirken som 
medlemmene av «Solidaritet» betraktet som sin egen. Vi besøker 
også det tidligere klubb lokalet, hvor Lech Walesa og 
«Solidarnosc» la sin strategi for å bekjempe undertrykkelse og 
uverdige arbeidsforhold. Her vil vi oppleve en betydelig 
dokumentasjon i form av bilder fra denne tiden.  Et gripende og spesielt besøk.  

http://www.allertravel.no/
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Turen avsluttes med et besøk på Westerplatte – stedet hvor krigsskipet Schleswig-
Holstein 1.september 1939 angrep Polen. Dette er stedt hvor nazistenes grusomme 
angrepskrig startet. Middag på hotellet. 
 
Dag 4  Gdansk 

Etter frokost er dagen til egen disposisjon.  
Da kan du titte på eller oppleve noen av de 
tingene som du ikke har rukket tidligere under 
turen.  På kvelden er det avskjedsmiddag på 
en av de lokale restaurantene i byen. 

 
Dag 5  Gdynia og Sopot  

Frokost.  I dag går turen nordover langs 

kysten mot byen Gdynia – en viktig havneby i 
Gdanskbukten.  Her får vi en liten sightseeing 
før vi setter kursen mot den vakre nabobyen 
Sopot – som er den minste distriktsnivåbyen i 
Polen. Byen er et populært badested, og er 
kjent for sine mange spa- og turistanlegg, og 
ikke minst for Europas lengste trebrygge. Her 

blir det også en sightseeing med lokalguiden, før det blir litt tid på 
egenhånd for å titte litt nærmere på byen, Middag på lokal restaurant. 

 
Dag 6  Gdansk - Bodø 

Etter frokost begynner vi å forberede oss på hjemreise.  Avreise med 
Wizzair kl.09.30 direkte til Bodø med ankomst kl.11.55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.allertravel.no/
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REISEFAKTA: 

Avreise:  30.05.2020 
 
Pris:   Kr. 11.750,- 
Varighet:  6 dager 
Flyselskap:  Wizzair 
Valuta:  Zloty – (PLN) 

 
Inkludert i prisen: 
 Flyreise direkte Bodø-Gdansk-Bodø inkl flyskatter t & r 
 Busstransfer Lech Walesa Airport – hotel t & r 
 5 overnattinger Hotel Puro Gdansk Stare Miasto **** 
 5 frokoster 
 4 middager 
 1 sightseeing i Gdank 

1 Sightseeing i «Sporene av Solidaritet» - besøk på Lenin verftet 
   med inngang i Solidaritets møtelokaler og utstilling.  
1 lunsj 
1 Besøk i bryggeriet Brovarnia med smaksprøve 
1 Utflukt til Gdynia og Sopot 
1 middag på lokal restaurant 
Reiseleder Aller Travel 

 
Tillegg i prisen: 
 Reiseforsikring 
 Drikke til maten 

Måltider som ikke er beskrevet i programmet 
Enkeltromstillegg kr.2.115 

http://www.allertravel.no/

