SANG – SMIL – OG SUPER STEMNING
4 dage i Stettin på Hotel Victoria
Underholdning
Vi kender showet SYNG MED & TIP ET HIT fra TV, og JA,
det er Karin og Klaus (fra Klaus & Servants) der er med os
på hotellet og leverer underholdningen.

1. dag – Udrejse
Med tidlig afgang fra opsamlingsstederne på Sjælland kører vi til
Gedser, hvorfra vi sejler til Rostock. Vi kører med en passende pause til den polske grænse – og så er vi næsten i Stettin.
Midt på eftermiddagen ankommer vi til Hotel Victoria, hvor vi indkvarterer os og spiser til aften.
Herefter underholder Karin og Klaus (fra Klaus & Servants). De
inviterer os til Syng Med & Tip et Hit – som vi kender det fra TV.
Karin har sjove spørgsmål til de kendte syng-med sange, som Klaus
spiller – og så er det bare at sætte et kryds i JA eller NEJ rubrikken
på de omdelte kuponer for at deltage i konkurrencen. Der bliver
sunget med ved bordene, der bliver grinet og hvisket til naboen –
parret er kendt for at skabe en rigtig god stemning lige fra starten.
Oplevelser i Stettin
Mulighederne for god mad og et godt glas polsk øl er mange.
Det er nemt at finde rundt – man følger bare ”den røde linje” i fortovet, så kommer man forbi byens 42 store og små seværdigheder.
I gåafstand fra hotellet kommer man nemt til byens store shopping
centre, Galaxy og Galeria Kaskada, hvor man med fordel kan købe
kvalitetsvarer til priser, der ligger langt under de danske.
Der er også Manhattan Marked, som huser markedsboder med alt
i tøj, smykker, tasker, lædervarer, krystal, rav, sko, naturmedicin og
meget mere.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:
28.10.-31.10.2021
Pris for 4 dage:
Kr. 2.895,Tillæg for enkeltværelse: Kr. 495,I prisen er inkluderet:
Kørsel i 4-stjernet bus
3 x Hotelovernatning
3 x Morgenmad
2 x aftensmad
1 x festmiddag
Syng Med & Tip Et Hit arrangement med Karin & Klaus
Festaften med Klaus (fra Klaus & Servants)
Færgeoverfarter
Tilmelding til:
Sørens Rejser på 8688 1817 eller klik
www.sorensrejser.dk/sang-smil-og-super-stemning
Opsamling:
KL 05.00 Roskilde - Ny Østergade i buslomme v/
rundkørsel
KL 05:30 Folehaven, v/ McDonald’s
KL 05:45 DGI Byen, v/Ingerslevsgade
KL 06.30 Ølby Station, v/ Ølby Center P-plads
KL 06:50 Rønnede, v/ afk 37. P. Plads
KL 07.20 Vordingborg, v/ afk 41. Pendlerplads
KL 07.50 Nykøbing Falster v/ Banegården
KL 08:20 Gedser ved Scandlines billetkontoret
Hotelinfo:
Hotel Victoria
3-stjernede Hotel Victoria beliggende i centrum. Alle
værelser er med eget bad/wc, hårtørrer og tv. Restauranten Stary Szczecin tilbyder polske og internationale
retter til billige penge. Hotellet har egen natklub/tango
i kælderen.

Næste dag er der om aftenen festmiddag på Hotel Victoria.
Hvem har ikke i deres grønne ungdom danset til de kendte Klaus &
Servants hits – Herstedvester, Bank tre gange, Den bedste pige osv.
Efter festmenuen er der hitkavalkade – danske og udenlandske
sange fra Klaus’ store repertoirer – så alle, der godt kan lide at
danse, har en god mulighed for svingom.
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4. dag – Hjemrejse
Vi forlader Stettin og kører med passende pauser mod Rostock,
hvor vi sejler til Danmark – og herfra går turen det sidste stykke vej
tilbage til opsamlingsstederne.

2.895,4 dage

Sjællandbus

