
 
 

Korpstur til Gdansk 
 
Korpsturen 2015 går til Gdansk.  Gdansk ligger i nordlige Polen, ved Østersjøen, og 
byen har per 2010 ca 460.000 innbyggere, noe som gjør Gdansk til Polens fjerde 
største by målet etter innbyggertall. 
 
Vi skal bo i en av nabobyene som heter Gdynia. Gdynia er en ny og moderne by med 
256000 innbyggere, brede avenyer og shoppingsentere. Her er det også flotte strender 
hvor man kan ha aktiviteter. 
 
Vi bor på KURACYJNY HOTEL hvor vi har reservert hele hotellet. Hotellet ligger i 
et stille strøk kun 300 meter fra stranden. Se mer informasjon på hotellets side 
http://www.hotelkuracyjny.pl . 
 

 
 
Vi reiser med Norwegian fra Gardermoen 21. juni klokken 12:00 og er fremme i 
Polen klokken 13:25. Vi reiser tilbake fra Polen 24. juni klokken 12:55 og lander på 
Gardermoen 14:25. 
 



Påmelding ved innbetaling av depositum på kr 1.000 pr person innen 30. januar. Send 
også en mail med navn til Helt@opplysningen.no eller jvhansen@online.no . 
 
Alle under 10 år må ha en foresatt eller en personlig ansvarlig voksen med seg. Her 
kan man bli enige med andre foreldre om hvem som evt tar ansvar for sitt barn. 
 
Vi har besillt fly og hotell for maksimalt 60 personer så det blir påmelding etter først 
til mølla prinsippet, men vi vil måtte prioritere å få et spillbart korps. 
 
21.06 Avreise med flytog fra Lysaker. Musikanter under 16 år gratis i 

følge med voksen, andre betaler selv. 
Avreise 12:00 fra Gardermoen 
Ankomst 13:25 Gdansk 
Buss til hotellet 
Lunsj på hotellet eller i nærheten. 
Hvis det er fint vær så nyter vi resten av dagen på stranden. 
Middag på hotellet  

22.06 Vi reiser inn til Gdansk og ser på byen. 
Individuell lunsj i grupper ca. 13:00.(betaler selv) 
Konsert på torvet kl. 14:00. 
Resten av dagen ser vi på byen og går på shopping. 
Middag 18:00 på en restaurant. 
Vi reiser tilbake til hotellet eller drar på bowling for de som 
ønsker det.(betaler selv) 

23.06 Vi holder oss denne dagen i Gdynia og Sopot  
Vi kan dra på stranden for de som ønsker det. 
Noen vil kanskje på akvarium (betaler selv), noen ta en tur med 
sjørøverskute (betaler selv) og noen vil heller gå på stranden. 
Individuell lunsj i grupper ca. 13:00.(betaler selv) 
Etter lunsj drar vi på tur til en godterifabrikk eller dyrehage. 
Tilbake i Gdynia holder vi en liten konsert i byen. 
Middag på hotellet 18:00. 
På kvelden har vi korpsets aften på hotellet. 

24.06 Frokost på hotellet 
De som ønsker kan se litt mer på Gdynia eller gå på stranden 
før avreise. 
Avreise hjem 12:55 
Ankomst Gardermoen 14:25 

 
Vi tar forbehold om endringer i programmet. Ovennevnte program er kun et foreløpig 
forslag.  
 
Fly 
Transport 
Hotell (100 EUR) kursavhengig 
Mat 

1700 
400 

1200 
600 

Totalt 3900 
 
Pristillegg for enkelt- eller dobbeltrom. 
 



Gdansk 
Gdansk er hovedstaden i den polske delstaten Pommern, som for mange polakker er 
det ideelle sommerferiemålet, med sin vakre natur og flotte sandstrender. Området er 
preget av århundrer under tysk styre, men også påvirkningen fra Sverige rett over 
sundet er merkbar. Det er forholdsvis lett å få med seg de fleste av Gdansks 
turistattraksjoner til fots, så lenge du er noenlunde frisk og rørig. Skal du bruke 
Gdansks effektive kollektivtransport, kan du planlegge reisen her.  

 

Husfasader på paradegaten Dluga 

Gdansk må være en av svært få byer hvor det hverken er området som kalles sentrum, 
eller det som kalles Gamlebyen, som tiltrekker flest turister. Her setter turistene 
kursen direkte for bydelen Glówne Miasto, som kan oversettes til Hovedbyen.  

Hovedbyen 

Hovedbyen avgrenses i øst av elven Motlawa, og i sør av paradegaten Dluga, eller 
Langgaten, som egentlig ikke er spesielt lang. Men en spasertur her er som en tur 300 
år tilbake i tid, med gamle smijernslyktestolper, fargerike smale husfasader i 
nederlandsk/italiensk rennessansestil og ingen glorete reklameplakater eller neonskilt 
som ødelegger det idylliske inntrykket. Det er nesten ikke til å tro at for drøye 60 år 
siden var alt dette vakre bare en rykende ruinhaug.  

Dluga og den påfølgende østlige delen Dlugi Targ (Langmarkedet) er hoveddelen av 
den såkalte Kongeveien, strekningen som byens mektige eller kongelige gjester en 
gang ble ført gjennom. Her ligger de fleste av Gdansks kulturseverdigheter. De gamle 
byportene Høylandsporten og Den grønne porten ligger i hver sin ende, med 
severdigheter som Fengselstårnet, Hovedbyens rådhus og Neptunfontenen langs ruten.  



 

Gå ikke glipp av den særdeles sjarmerende gaten ul.Mariacka, som strekker seg fra 
verdens visstnok største steinkirke, Mariakirken (Kosciól Mariacki), og ned til elven. 
Langs denne brosteinskledde lille gaten  finner du flere av de karakteristiske 
ravbutikkene, workshops, gallerier og utendørscaféer hvor du kan nyte en kawa 
(kaffe) eller en pivo (øl) i solen mens du underholdes av gatemusikanter. Og med det 
mener vi klassiske strykekvartetter, ikke gitartrubadurer.  

Gamlebyen 

Gamlebyen (Stare Miasto) ligger nord for Hovedbyen, men her er det lenger mellom 
severdighetene. Få med deg byens eldste kirke, St.Nikolas-kirken, (Kosciol Sw. 
Mikolaja) fra tidlig 1100-tall, og Gamlebyens rådhus. Til tross for navnet, er ikke 
Gamlebyen spesielt eldre enn Hovedbyen, og begge bydelene hadde engang sine egne 
myndigheter,og derfor har Gdansk to rådhus. Gamlebyen hadde flertall med polske 
innbyggere, mens de rikere tyskerne stort sett bodde i Hovedbyen.  

 

Restauranter langs Motlawaelven. Kranen til høyre. 

 



Motlawa 

Områdene langs elven Motlawa er idylliske, og kan minne om Oslos Aker Brygge 
med sine mange uterestauranter og barer. Her ligger et av Gdansks fremste 
landemerker, Kranen, (les mer under Attraksjoner) og byens store Sjøfartsmuseum.  

Det området som de fleste av byens innbyggere kaller sentrum, ligger nord for 
Gamlebyen og sentralbanestasjonen Glowny. Dette er et mer moderne område med 
høye forretningsbygg i glass og stål, og av mindre interesse for turister. Unntaket er 
Solidaritetsplassen (Pl. Solidarnosci), hvor du finner tre stålkors på 42 meter, et 
minnesmerke over arbeiderne som mistet livet i de blodige streikene i 1970. Her 
samlet skipsverftarbeiderne seg under ledelse av Lech Walesa i de dramatiske 
desemberdagene i 1980, da styresmaktene innførte unntakstilstand. Tavlen med 
Solidaritets 21 postulater henger også her, og er erklært som en del av Verdensarven 
av UNESCO. Like ved ligger også et museum som tar for seg Solidaritet-bevegelsen 
og betydningen den fikk.  

Historieinteresserte bør besøke Westerplatte, halvøya som ligger noen kilometer 
nord for sentrum. Dette er stedet hvor den 2.verdenskrig startet ved daggry den 
1.september 1939, da tyske soldater gikk til angrep på den polske garnisonen her.  De 
182 polske soldatene skal ha holdt stand mot den tyske krigsmaskinen i en hel uke, og 
etter sigende var det kun 15 av disse som mistet livet i dette første slaget.  

Trippelbyen 

I løpet av ditt opphold i Gdansk vil du sikkert komme over uttrykket Trippelbyen, 
eller Tri-City. Gdansk er i praksis sammenvokst med sine to nabobyer Sopot og 
Gdynia. 
 
Gdynia er en ny og moderne by med 256000 innbyggere, brede avenyer og 
shoppingsentere, mens Sopot i en mannalder og vel så det har vært Polens  

 

fremste destinasjon for underholdning, avslapping og fornøyelser, ikke minst på grunn 
av de lange sandstrendene, alle utestedene og casinoene. Byen har kun cirka 30000 
innbyggere, og innbyggertallet har sunket jevnt og trutt de senere årene. Boligprisene 
i Sopot er blant Polens høyeste, og stadig flere av innbyggerne selger sin bolig til 
rikfolk som bruker byen som et feriested.   



Sopot er kjent for sine vannsportsaktiviteter, og spesielt vindsurfere og seilere trives 
godt her. Europas lengste trebrygge stikker 511 meter ut fra stranden på enden av 
Sopots hovedgate Bohaterow Monte Cassino. Langs hele kystlinjen løper en sykkelsti 
som gjør at du lett kan sykle helt fra Gdansk, via Sopot og til Gdynia. Sopot har også 
Polens største kompleks av tennisbaner, to innendørs svømmehaller, travbaner og 
golfbaner, så du mangler ikke muligheter for aktivitet.  
 

 
 

Dyrehager er alltid et sikkert stikk blant de minste, og Oliwa Zoo regnes som en av 
de beste dyrehagene i øst-Europa. De siste årene har det blitt investert mye penger i å 
gjøre forholdene for dyrene så bra som mulig, og her kan barna få hilse på både 
sjiraffer, aper, sebraer, elefanter, kenguruer og neshorn. Her er også spisesteder og en 
lekepark, og blir det langt å gå i den store parken, kan dere istedet sitte på med et 
miniatyrtog. Dyrehagen ligger i den nordvestlige bydelen Oliwa, og har åpent alle 
dager fra 0900 til 1900 og til 1500 i vinterhalvåret. Inngangsbilletten koster kun 25 
kroner, barn halv pris.  

Besøk i godterifabrikken! 

Finnes det noen barn her i verden som ikke har lyst til å besøke en godterifabrikk? I 
Gdansk kan drømmen bli virkelighet, og de kan til og med designe sitt eget godteri 
hos CiuCiu. Adressen er ulitsa Powronicza 19/20. Åpent på sommeren fra 1000 til 
1900 daglig. 

Hvis været jager dere innendørs en dag, kan dere jo prøve dere på klatreveggen på 
Alfa Centre? Her gis opplæring til barn i alle aldre, med sikkerhetsseler. Like moro 
for voksne som for barn! Åpnet alle dager fra 1000 til 2100, og prisen er bare 15 
kroner for èn klatretur, eller 40 kroner for et ubegrenset antall. Adressen er ulitsa 
Kolobrzeska 41c i bydelen Przymorze.  

For de litt eldre barna kan bowling være et alternativ. Centrum Sportowe Poludnie er 
et nytt kompleks med treningssenter, sauna, sykling og bowlingbaner. Adressen er  



Kurierów Armii Krajowej 15 i bydelen Orunia. Åpent alle dager fra 1300 til 2300, fra 
1100 i helgene.  

I Sopot ligger en av Polens beste vannparker, Aquapark, som har nok av rutsjebaner, 
fontener, fossefall og bassenger til å holde barna i aktivitet i timesvis. Her er også 
saunaer og en bowlingbane. Åpent alle dager fra 0800 til 2200, prisene varierer fra 
tidspunkt og dager.  I Sopot ligger en av Polens få minigolfbaner, hvor en runde 
koster ca 20 kroner. Åpent alle dager fra 0800 til 2000.  

 

Her får kaptein Sabeltann skarp konkurranse 

Besøk i piratskute 

Små sjørøvere vil garantert fryde seg over å få en tur med ei "ekte" piratskute, og 
disse er det faktisk flere av på sommeren. På enden av moloen i Sopot ligger 
sjørøverskipet Ustka, som i perioden 15.mai til 15.oktober tar barna med på en 
trekvarters seiltur langs kysten. Billettene koster cirka 60 kroner og fås kjøpt ombord.   

Hvis dere besøker Gdynia, den tredje og nordligste byen i det sammenhengende 
trekløveret Gdansk/Sopot/Gdynia, kan kanskje et besøk på Aquarium være moro. 
Dette er Polens største akvarium, hvor barna kan stifte bekjentskap med artige 
skapninger som sjøhester, digre havskilpadder og fargerike tropiske fisker. Her er 
også atskillig skumlere dyr som haier, pirayafisk, anakondaslanger og murener. 
Adressen er Al.Jana Pawla II 1, og åpningstidene er 0900 til 2000 på sommeren og 
1000 til 1700 på vinteren. Adgang ca 30/20 kroner for voksne/barn.  

  

 


