
Intresseanmälan för Polenresa 27 april – 3 maj 2018 

 

Hej alla glada Rivetresenärer. 

På de senaste sammankomsterna har ju en Polenresa aktualiserats. Styrelsen har denna gång 
valt en annan researrangör, Rolfs Flyg & Buss, som säkert är bekant för många av er. 
Anledningen till detta val är helt enkelt priset. Det blir nästan 2000 kr billigare /person än att 
ta motsvarande resa hos S&S. Hur kan det bli så mycket billigare, undrar ni säkert då? Det 
beror på att researrangören fyller upp bussen med andra resande, vilket ju inte S&S gör. 

Vi har preliminärbokat 30 st platser på denna resa för Rivet, 13 dubbelrum och 4 enkelrum. 
Priset per person för del i dubbelrum är 5.975 kr, tillägg för enkelrum 1.475 kr. Observera då 
att detta är bruttopris för Rivets medlemmar, vi har inte bestämt subventionen ännu, men den 
blir hyfsat bra. För de som önskar se saltgruvan i Wieliczka, och det tror jag inte någon vill 
missa, kostar denna 235 kr extra (ni ser detta också i medföljande program). 

Litet förtydligande avseende antalet platser som vi bokat. 
Visar det sig att vi blir fler än 30 st i Intresseanmälan, kan vi få utökat antal om inte 
resterande 24 platser redan är inbokade. Därför är det viktigt att om ni har tänkt att åka med, 
anmäl er så fort ni har bestämt er. 
Blir vi färre än 30 st kommer researrangören att fylla upp resterande platser. 
 
Observera att detta är en Intresseanmälan för att researrangören ska få med de uppgifter som 
behövs senare vid den definitiva anmälningen. Vi kommer senare i Januari att skicka ett brev 
till er som gjort Intresseanmälan, för en slutlig anmälan som ska vara researrangören 
tillhanda senast 28 februari. 
I Intresseanmälan skall nedanstående uppgifter finnas med: 

- Namn 
- Adress 
- Telnr 
- Mailadress 
- Eventuella allergier 
- Vem delar du rum med? 
- Önskemål om enkelrum 

 

Intresseanmälan skickar ni till: 
Kjell Svensson 
epost: kjell@ripboet.se 
adress: Ripvägen 6, 43266 Veddige 

Nedanstående villkor är hämtade direkt från rolfsbuss.se 

 



 
” OBSERVERA SÄRSKILDA VILLKOR VID GRUPPBOKNING AV EGEN AVGÅNG: Vid anmälan sänder 
vi en faktura på bokningsavgiften om 200:- p.p., den ska betalas inom 10 dagar. Resterande 
betalning ska vara oss tillhanda senast 21 dagar innan avresa. Vid avbokning är det full betalning 
som gäller när en anmäld person avbokas. Då ni är en fast grupp har ni möjlighet att ersätta en 
avbokad plats med annan medlem eller vän kostnadsfritt fram till 7 dagar innan avresa. Ett 
avbokningsintyg ges till den som blir sjuk och berörd kan sedan kontakta sitt försäkringsbolag 
eller kortbolag (om resan är betald med Visa eller Mastercard) för ev. ersättning.” 

Ovanstående villkor gäller alltså efter sista anmälningsdag som är den 28 februari, 2018. 

Det finns en hel del information på deras hemsida, http://www.rolfsbuss.se/information,  
bl a nedanstående klipp gällande upptagningsplatser, som inte är definitivt spikade. Vi kunde, 
efter att se var någonstans större grupper är lokaliserade, få till någon eller några andra 
upptagningsplatser, givetvis helt beroende på vilken tid de beräknar att det tar. 

Ordinarie Upptagningsplatser 

Våra bussar startar från Ulricehamn och tar sedan upp längs med vägen. Bor ni inte i närheten av någon av 

våra påstigningsplatser så hjälper vi på kontoret er att hitta en anslutningstransport eller bilparkering. På 

resor norrut erbjuder vi andra påstigningsplatser än de som specificeras nedan. 

06.00 Ulricehamn Hallgrens garage 

06.30 Borås Järnvägstationen 

06.45 Bollebygd Statoil R-40 

06.55 Landvetter Bilhotell 

07.00 Landvetter Landvettermotet 

07.30 Göteborg Göteborgsoperan 

07.40 Kållered Busstationen 

07.50 Kungsbacka Tingberget 

08.20 Varberg Statoil Varberg Nord 

08.40 Falkenberg Stationen 

09.10 Halmstad Arenan huvudingången 

09.45 Hallandsåsen Rasta Hallandsåsen 

10.10 Ängelholm McDonalds 

10.30 Helsingborg 

10.50 Landskrona Statoil Österleden 

11.05 Löddeköpinge Center Syd 

11.30 Malmö Centralstationen 

Taxianslutning 

På våra resor erbjuder vi anslutning med taxi från utvalda orter. Ni blir hämtade vid dörren och körda till vår 

upptagningsplats i Göteborg. För tjänsten tillkommer en mindre avgift. 

Lidköping, Skara, Skövde, 300 kr per person och väg. 

Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 250 kr per person och väg. 

Priserna är från centralorten. För upphämtningar utanför tillkommer en avgift som sätts av taxibolaget. 

Bilaga: Program, Rundresa Polen, 27 april – 3 maj, 2018. 

  



 

 Polen Rundresa med spännande historia  
27 april – 3 maj, 2018  
 

 
Följ med och besök några av Polens mest intressanta och historiska städer. Under andra 
världskriget blev huvudstaden Warszawa näst intill jämnad med marken medan Krakóws 
bebyggelse skonades. Städerna besöks årligen av miljontals turister.  
 
 
Dag 1, 27 april. Hemorten – Szczecin Vi åker från Göteborg 07.30 och söderut. Vidare 
genom Danmark och därifrån färjan Gedser–Rostock, som tar strax under två timmar. I 
Tyskland fortsätter vi till Szczecin och hotell Panorama som vi beräknas nå runt 20.30. 
Hotellet ligger i ett lugnt område söder om staden. Vi äter gemensam middag vid 
ankomst.  
 
Dag 2, 28 april. Szczecin – Toruń – Warszawa Frukost och tidig avresa mot 
Warszawa. Resvägen går genom polska landsbygden, förbi mindre byar och städer. Vid 
lunchtid kommer vi till Kopernikus födelsestad, den gamla korsriddarstaden Toruń. Här 
stannar vi för lunch. Därefter åker vi vidare till Warszawa som vi når framåt sen 
eftermiddag. Vi bor på lyxiga och centrala Sofitel Warsaw Victoria. Middag på kvällen. 
  
Dag 3, 29 april. Warszawa Frukost och rundtur i Warszawa med lokalguide. Vi besöker 
bland annat Łazienki-parken och gamla stan. Rundturen avslutas nära gamla stadens 
torg där det blir tid för lunch på egen hand. På eftermiddagen är det fri tid och man har 
möjlighet att stanna i gamla stan alternativt gå och shoppa i något av de moderna 
shoppingcentren. På kvällen samlas vi för gemensam middag.  



Dag 4, 30 april. Warszawa – Auschwitz – Kraków Frukost och avresa mot Kraków. 
Under eftermiddagen når vi Auschwitz där vi får en guidad tur med lokalguide. Vi ser 
både Auschwitz och närliggande Birkenau. Besöket tar cirka tre timmar och är en 
skrämmande men lärorik upplevelse. Därefter fortsätter vi till Kraków där vi checkar in på 
centrala Hotel Wyspianski. Middag på kvällen.  
 
Dag 5, 1 maj. Kraków Frukost och därefter gör vi en stadsvandring till fots med 
lokalguide. Vi ser bland annat gamla stan, Mariakyrkan, den medeltida tyghallen och 
kungaslottet Wawel. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. Middag på kvällen.  
 
Dag 6, 2 maj. Utflykt Wieliczka, Kraków – Berlin Frukost serveras från 06.30. Avresa 
07.25 till saltgruvan Wieliczka söder om Kraków. Gruvan är en av Polens största 
sevärdheter och är med på Unescos världsarvslista. Här får vi en guidad rundtur med 
lokalguide. Vi besöker bland annat en underjordisk kyrka som är helt uthuggen i salt. 
Utflykten förbeställs vid bokning och kostar 235:-. De som inte besöker saltgruvan 
hämtas vid hotellet 09.30. Därefter reser vi mot Berlin. På vägen passerar vi bland annat 
Katowice, Wrocłav och Cottbus. Vi övernattar i utkanten av Berlin. Middag på kvällen.  
 
Dag 7, 3 maj. Berlin – Hemorten Frukost och avresa till Rostock. I mån av tid stannar vi 
för inköp vid en gränshandel. Vi beräknar vara i Göteborg ca kl 21.45.  
 
Ingår: Buss t/r · 6 övernattningar i dubbelrum · 6 frukostar · 6 middagar · stadsrundturer i 
Warszawa och Kraków · inträde till Auschwitz · reseledare  
Tillägg: Enkelrum 1 475:- · saltgruvan Wielicka 235:- förbokas  
Resevaluta: Polsky zloty och euro  

 
Pris: 5 975 SEK  
 
Senast anmälan: 28 februari, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


