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Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014  
Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan  jeg kan beskrive den tur 11 personer fra 

Grænseegnens Touring Club  havde til Polen i sommeren 2014. Jeg har derfor besluttet mig for at bruge 

dagsprogrammet med tilføjede komentarer, så det ikke bliver det her med at så kørte vi der hen og så 

spiste vi på ??.  

Der blev  undervejs taget en masse billeder, jeg vil kun bruge nogle få som understøtter beskrivelsen af 

turen, de resterende billeder kan vi i Club regi evt. vise på en af vores vinter arrengementer.  

   
Turen var planlagt sådan at der er programsatte ture til hver dag  hvor vi er på vores Mc’er, dog med 

undtagelse af den sidste dag før hjemkørsel, hvor vi kan lade den være parkeret på hotellet.  

Vi boede på 7, forskellige hoteller, så der var bagage som skulle pakkes på Mc’en næsten hver dag.  

 
På dagsprogrammet kan I se hvilke steder vi havde planlagt at vi kører til. Og på hvilke hoteller vi skulle 

overnatte. For at få mest muligt ud af dagen kørte vi fra hotellerne hver dag kl. 08.00   

 
Kort rutebeskrivelse. 

Vi startede 10 personer og 8, Mc’er fra Lyren, en havde et ærinde på Fyn og kom direkte til hotellet i 

Szczecin. Vi andre  fulgtes ned igennem den nordlige del af Tyskland hvor vi krydser grænsen til Polen ved 

Szczecin, vi bliver i den nordlige flade del af Polen, og kommer til de Masuriske søer. Herefter kører  vi mod 

syd i den østlige del af Polen og kommer helt tæt på den Russiske grænse.  På vejen kører vi igennem nogle 

områder der både er smukke men også udfordrende. Vi kom også igennem en del større byer. Da vi kom til 

den sydlige del af landet blev det bjergkørsel i Tatra bjergene. Når vi er i Sydpolen sætter vi kursen mod 

vest og følger grænsen mellen Tjekkiet / Slovenien, indtil vi kommer til den tyske grænse, og herefter går 

det hjemad. Turens længde. 3700 km. Varighed 11 dage.  

 
Der er en lidt anderledes trafikkultur i Polen som det vi er vant til, men generelt må det siges at de viser 
mere hensyn som det vi er vant til. Vejene er udfordrende, der var veje som var nogenlunde, veje som var 
uden belægning, der var veje som var med kopsten, og så var der huller, huller og atter huller. Vi havde 
bevidst valgt de større veje og motorveje fra.   
 

Vi aftalte hvordan vi indstillede vores GPS efterhånden som vi kom frem, så vi havde den samme 
rute. Derved kunne vi køre samlet men alligevel i tre grupper og komme samme sted hen.   
 
1. dag lørdag, den 14 juni 

Vi mødtes ved  Lyren lørdag kl. 07.45, sagde godmorge til hinanden, og kørte kl. 08.00. Dagens tur var på 

485 km køretid 6,25. Ankomst til hotellet ca. kl. 16.00. Undevejs nød vi vores medbragte madpakke.  

Der var reserveret bord til fællesmiddag kl. 19.00 på Hotellet. Herefte gik vi en tur i byen, der var livlig 

aktivitet i byen,  på grund af noget havnefest med en masse gamle træbåde og en masse tivoli. Men 

hyggeligt var det.   
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2. dag søndag. 15 juni  

Vi fortsæatte turen i den nordlige del af Polen, til hotellet som ligger i den vestlige del af Gdansk.  Vi kom til 

Hotellet ca. kl. 16. Dagens etape 340 km. Køretid 6 timer. Hotellet vi boede på lå kun ca. 1,5 km fra 

centrum, så vi gik ind til den gamle by og det gamle havne miljø, her spiste vi på en god resturation.  

 

 

 
  

3. dag mandag den 16. juni 

Vi sætter kursen mod de Masuriske søer, undervejs gør vi stop ved Malbork Slot’s museum herefter 

fortsatte vi til Elblag hvor vi skulle se et slæbested for skibe.  

 

  
Malbork er fascinerende af størrelse og med den flotte røde farve, men skuffende var det at komme ind på 

slottet her var der ikke gjort meget for at gøre det publikums interessant.   

 

 
Elblag. Efter kørsel på kopsten, gedestier og veje uden belægning, fandt vi stedet i Elblag hvor skibene 

bliver trukket over land på grund af niveau forskelle på de forskellige søer. Desværre var anlægget under 

ombygning så vi så ikke skibet blev trukket. Billedet er fra arkivet.   

Efter en lang dag ankom vi til Mikolajki . Dagens etape var på ca. 325 km. Køretid 5,30  
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Mikolajki, vi bor på hotellet to dage, et hyggeligt Polsk hotel hvor der var god service og god mad.    

I området er der over 2000 søer, mange af dem er forbundet og der er livlig sejler aktivitet.  

 

4. dag tirsdag den 17. juni  

Vi kørte tur mod nord for at se Hitlers hovedkvarter Ulveskansen, den bliver årligt besøgt af mere som 

250.000 personer. Skansen ligger dybt inde i en skov og er gigantisk stor. Vi købte en rundvisning på Tysk 

men guidens sprogkundskaber var begrænset, vi fik dog noget ud af det. Hitler boede i bunkeren i mere 

end 300 dage over en treårig periode, herfra styrede han krigen.      

 

  
 

Vi kørte herefter mod nord for at se hvor tæt vi kunne komme til den Russiske grænse, og det viste sig at vi 

kom lige lovlig tæt på, vi overså vist nok et skilt som betød at vi ikke måtte køre der. Det resulterede i at vi 

måtte til at vise alle de papirer som vi havde med. Til slut var de såmænd meget flinke, og ønskede os en 

god tur, bare i den anden retning. Herefter kørte vi rundt i søområdet og nød naturen.  

Dagens etape ca. 250 km, køretid ca. 5 timer. 

 

5.dag onsdag den 18. juni  

Afgang fra Mikolajki med retning mod byen Lublin. Dagens Etape ca. 350 km. Køretid 6,30 

Det ville blive en af turens udfordrende etaper, idet der er rigtig dårlige veje så langt mod øst i Polen.  

Det gik dog fint og vi ramte også Lublin lige på de tidspunkt alle de andre også skulle ud at køre. Men ved 

godt sammenhold og tæt kørsel kom vi fint i gennem byen. Vi nåede også at se Lublins Mauzoleum, inden vi 

kørte til hotellet. Vi fik en god middag på hotellet og gik herefter ca. 3 km til den gamle by som også er 

centrum. Det var et besøg værd aldrig har vi set så mange restaurationer og så mange mennesker som 

besøgte dem.    
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Lublin.  

 

 

6.dag torsdag den 19. juni  

Vi forlader Lublin og sætter retning mod Tatra bjergene i syd. Dagens etape er på ca. 420 km. 8,30  

Også denne dag er udfordrende, vejene er lidt bedre i belægningen men så er de til gengæld mere snoede.  

Vi havde en helt fantastisk tur over en bjergkam det var sving på sving og de var skarpe, heldigvis var der 

ikke mange biler på ruten. Lidt trætte var vi nok da vi kom til vores Hotel, men efter et bad og en tur på en 

rigtig god restauration kom kræfterne tilbage.  Vi blev på Hotellet 2 dage.  

  

 

 

7. dag fredag den 20. juni 

Turen var planlagt til Morskie Oko  ” havets Øje” for dem som havde lyst til det, andre valgte at tage turen 

til Krakow for at se saltminen i Wieliczka. Begge steder er nogle af Polens mest besøgte turiststeder.  

Morskie Oko  besøges i højsæsonen af 10 til 12.000 personer dagligt.  Da der var 6,5 km at gå hver vej tog vi 

en hestevogn så det var en fin tur. Dagens etape ca. 80 km køretid 3 timer 
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8.dag lørdag den 21. juni  

Vi kører fra Zakopane og tager nogle mindre, men gode veje mod vest, vi er tæt på den Tjekkiske grænsen 

en stor del af turen, dvs. vi følger bjergkæden. Dagens etape ca. 300 km, køretid 5,3o. På grund af at en Mc 

blev påkørt ved et fuld stop sted, blev turen forlænget med et par timer. Mc og passagerer kunne dog 

fortsætte, men bare på en skrabet model.  

 

Hotellet som vi skal overnatte på er et gammelt slot fra 1800 tallet, som er holdt i den klassiske stil. 

Hotellets restauration er specialist i Italiensk mad idet ejeren er Italiener og han står selv for køkkenet.   

Det var dog ikke helt uden problemer at finde Hotellet idet adressen var til en indkørsel som var aflåst.  

Men vi fandt det og det var meget romantisk at være der.  

 

 
 

9. dag søndag den 22. juni  

Vi kører fra Fraczkow med retning mod Karpacz, dagens tur er på ca. 250 km. Køretid 6.00 timer   

Turen var planlagt efter en speciel rute med en masse sving, men efter alle svingene stod der er skilt mit på 

vejen og da det lignede det skilt vi kørte forbi på vej mod den Russiske grænse, og der yderligere stod et par 

betjente besluttede vi at stoppe. Vejen var spæret på grund af at der blev afholdt noget triatlon. Vi havde 

så kun en mulighed og det var at køre tilbage. Heldigvis var vejen sjov at køre på. Vi fandt så en vej gennem  

Tjekkiet som viste sig at være en rigtig natur skøn rute.  

 Efter vi havde tjekket ind på hotellet fandt vi det sted hvor vi for nogle år siden havde fået den bedste 

gullasch suppe man kan forestille sig. Og jeg tror ikke der var nogen som blev skuffet.   

Vi blev på Hotellet to nætter.  

  

 

  
Ja der var sådan en skål pr mand. 
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10. dag Mandag den 23. juni 

Næste dag var det planen at tage liften op på Sniezka, hvor vi så ville gå til Observatoriet som ligger på 

grænsen mellem Polen og Tjekkiet i en højde at 1625 meter.  Det blev dog ikke til noget, da vi kom frem til 

liften var den gået i stykker og ville være ude af drift de næste mange dage.  

Da vejret var fint og vejrudsigten ikke kunne garantere for tørvejr næste dag, besluttede en del sig for at 

begynde at køre hjem og tage en overnatning i Berlin. Andre blev og hyggede sig i byen og på de forskellige 

kaffer og vente med at køre til næste dags morgen som planlagt.  

 

  
 

11. dag Tirsdag den 24. juni  

Vi som blev tilbage startede turen hjem kl. 06.30 og havde aftalt med restaurationen at vi kunne få 

morgenmaden udleveret som en madpakke. Vi havde en fantastisk tur og var ved grænsen til Tyskland kl. 

08.00 hvor vi spiste vores morgenmads pakke. Herefter var det bare motorvej til grænsen og kl. 15.00 var 

alle hjemme, nogle var noget før.    

 

Som arrangør af turen vil jeg hermed takke alle deltagere for deres bidrag til at det blev en god tur.  

Der var høj køre disciplin på hele turen, tiderne blev overholdt punktlig og alle aftaler blev overholdt.   

Jeg håber alle har haft samme opfattelse af turen som jeg, nemlig en kanon god tur.  

 

Polen er et dejligt land at tage til på Mc ferie. Der er mange spændende steder, det er ikke overrendt af 

turister, og så er det billigt. Og endeligt det er tæt på Danmark.  

 

Inspirerer det nogen af jer til at komme med på en evt. næste tur så gør op med jer selv, vil i køre så meget 

og kan i holde til det i den bagerste del. Og er i er villige til at tage udfordringerne med vejenes 

beskaffenhed.  

 

Med venlig hilsen  

Hans S.  

                                                            


