
 Tur til Kazimierz Dolny i Polen 
 

19. september - 24. september 2023 
 

 

For Det Vilde Køkkens gæster og samarbejdspartnere 

 

 
 

  

 

Rejsen 
 

afgang 

Tirsdag d. 19. september  

 

hjemkomst 

søndag d. 24. september 

 

Egen transport til Warszawa. Her bliver vi hentet af en bus som  

transporter os til Kazimierz Dolny, køreturen vil vare ca. 3 timer. 

Indkvartering på Hotel Vincent, som bliver vores base under hele opholdet.   
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Beliggenhed og historie 

Kazimierz Dolny ligger ca. 150 km. sydøst fra Warszawa og kaldes med rette for “Lublinregionens 

perle fra renæssancetiden”, er usædvanligt smukt beliggende ved floden Wisła i en egn, der 

gennemskæres af slugter og imponerende hulveje. Byen opstod i det 11. årh. på det sted, hvor 

bopladsen Wietrzna Góra lå. Sin udvikling og økonomiske betydning i de forgangne århundreder 

skylder byen ikke mindst kongen Kazimierz den Store, der fremhævede stedets gunstige beliggenhed 

ved Wisla floden. Byens udvikling er nært forbundet med handelen med korn, og byens glansperiode 

var i det 17.årh. På vejen i retning mod Puławy ser man flere af kornmagasinerne fra 

renæssancetiden, der stadig er bevaret. Byens torv med den centralt beliggende gamle brønd har 

været et mødested gennem århundreder. Renæssance-husene i byen, ikke mindst på torvet, vidner om 

de lokale borgeres rigdom. 

Det samfund, som også bidrog til byens vækst og udseende var jøderne. De kom til byen helt tilbage 

i 14 tallet. I dag kan deres kultur kun ses via rester af synagogen og et par restauranter der serverer 

jødiske retter. 

Der er en fantastisk panoramaudsigt over byen fra Góra Trzech Krzyży (Trekorsbjerget) eller fra det 

bjerg, hvor ruinerne af borgen fra det 14.årh. står. Kazmierz Dolny-området er også kendt for sine 

løsskløfter og -hulveje, som i omfang er en af Europas tætteste i antal pr. kv.km. Den mest populære 

er Korzeniowy Dol, hvis fremspringende, snoede trærødder skaber et surrealistisk, eventyrligt 

landskab. 

Siden slutning af 1800-tallet, har Kazimierz Dolny udviklet sig til en kunstnerkoloni. I byens billede 

ser vi mange gallerier af landsanderkendte kunstmaler. 

På vejen fra Warszawa til byen kan vi beundre det smukke polske landskab med skove, marker, 

frugtplantager og humleplantager. 
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Foreløbigt program 
 

 Tirsdag – ankomst og introduktion  

Ankomst og indkvartering på hotel Vincent, aftensmad på Restaurant Botanika der ejes af hotellet og 

hvor vi også spiser morgenmad. 

Introduktion til stedet og ugens program –  stemningsfuld aftentur med fakler i en af hulvejene med 

efterfølgende natmad 

 

Onsdag – Stedets sjæl  

Byvandring, fortællinger om byens historie, besøg på kunstmuseum, naturhistorisk museum og 

historiske steder – Borgruinen, tilflugtstårnet, Udsigtspunktet De Tre Kors, de gamle kornmagasiner, 

kirken og kloster. Aftensmad på restaurant ”Akuku”. 

 

Torsdag– Naturen og landskabet  

Vandring igennem smeltevandskløfter til det gamle kalkbrud. Videre langs floden til Mecmierz, et 

gammelt landsbymiljø. Flotte udsigter og masser af naturindhold. Aftensmad på en af de mange 

restauranter i byen. 

 

Fredag – Kulturlandskabet – markedsdag -besøg på vingård – lokale produkter  

Morgenbesøg på det lokale marked på byens torv. 

Vandring i maleriske hulveje op til landbrugslandskabet med små dyrkede lodder og frugtplantager. 

Besøg på en af de mange vingårde – besøg i vinmarken, smagning af vine og andre lokale produkter. 

Middag på vingården 

 

Lørdag – Fødevaremesse i byen, - besøg på ”rosenmanufaktur” – planter og produkter – besøg 

i kurbyen Naleczow 

Denne dag svarer til vores lokale Fiomarked samt besøg hos lokale producenter. Derefter kører vi til 

et berømt kursted med en smuk park fra 1770-erne med div. kursteder. Aftenbespisning i denne by 

 

Søndag – Sejlads på Wislafloden med afskeds kig til byen og landskabet– Frokost - Afrejse 

  

 

 

 

 

 

 

      

Pas, Papirer og Valuta 

Husk at medbringe pas – det skal bruges i lufthavnene! Desuden er det god legitimation – bl.a. ved 

valuta-hævning. Der skal stå samme navn på din flybillet, som i passet. 

Medbringdet blå sygesikringsbevis plus bevis for evt. afbestillingsforsikring. 

I Polen anvendes Zloty, kursen ligger omkring 2 kr. pr. Zloty. Prisniveauet er noget lavere end i 

Danmark. 

Vejret 

Vejret i Polen i september kan være fint men nætter kan være kolde. Du skal du have såvel let tøj, 

som varmt tøj og regntøj samt solidt fodtøj. 

 

 



- 4 - 

 

 

 

Yderlige informationer: 

                  

Pris og Betaling 

Turens pris er ca. 8.500 kr., som dækker al transport fra Lufthaven i Warszawa og retur, al turtransport 

under opholdet, indlogering i dobbeltværelser med bad/toilet, fuld pension, entreer samt lokale guider. 

Drikkevare er på egen regning undtagen ved besøget på vingården og denne aftensmad 

 

Flyafgange der passer til turprogrammet 

Afgang Kbh. med LOT 10.25 - ankomst Warszawa kl. 11.50  

Hjemtur Warszawa med SAS 18.50 – ankomst Kbh. 20.10 

Samlet returbillet kan købes gennem Momondo til p.t. 1.337 dkr 

 

Bemærk: Du er først endelig tilmeldt, når betaling af 1. rate på 3.000 er sket. Den bedes foretaget 

hurtigst muligt og senest 01. april. og 2. rate senest 01. juli. Betaling sker til 

 

Bankkonto: Dragsholm Sparekasse 0537 0000607320 

 

    

Husk at anføre dit navn ved indbetalingen. 

Tilmelding til turen er bindende. Ved evt. afbud vil vi naturligvis forsøge at finde en anden deltager, og 

hvis det lykkes, vil du få dine penge tilbage, dog vil der blive fratrukket 500 kr. i administrationsgebyr. 

 

 

Afbestillingsforsikring 

Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring.  
 

 

Deltagere og Turledere 

 

Der er plads til 22 personer på turen inkl. to turledere: 

 

Anna Andersen            Jørgen Stoltz 

Egebjergvej 166                         Egebjergvej 166 

4500 Nykøbing Sj.    4500 Nykøbing Sj. 

 

Tlf. 5048 4564   Tlf. 20488916 

 

e-mail: nusia2112@yahoo.dk e-mail: silvadanica@msn.com 
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