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eller varför är det värt att åka på
en biltur längs floden Wisla?
Dag 1
Före lunch
Från Gdansk (0 km) res riksvägen nr 7
(E77) mot Warszawa till Nowy Dwor
Gdanski (39 km) - därifrån riksvägen nr
55 mot Malbork (61 km).
Innan man når staden passerar man
några byar längs vägen, bla. Rychnowo,
Marynowy, Chlebowka, Debina. De
ligger i Wislas floddelta. Där kan man se
många trähus med arkader
karakteristiska för mennoniterna som
bosatte sig i området under 1500-talet.
Uppe på tak, skorstenar, elstolpar får
man se många storkbo. Storkar vistas i
Polen mellan mars och augusti.
Besök riddarborgen i Malbork efter
lunch. Har man lite tid före lunch
föreslår vi en promenad i stadens
centrum eller längs Nogat floden.
Efter lunch
Besök riddarborgens två delar:
mellanborgen och högborgen. Man kan
beställa en guidad tur eller en
audioguide. Besöket tar minnst två
timmar.
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Dag 2
Före lunch
Från Malbork (0 km) åk riksvägen nr 55
mot Grudziadz. Man passerar Sztumska
Wies (18 km) - en by bättre känd i
Sverige under namnet Stuhmsdorf. Här
undertecknades 12 september 1635
fördraget mellan Polsk-litauiska
samväldet och Sverige. Vid platsen för
fördraget reste man ett monument.
I Kwidzyn (39 km) kan man se medeltida
S:t Johannes Evangelistens domkyrka
från 1200-talet och Tyska Ordens slott
med Europas längsta tegelarkader
mellan borgen och sanitära tornet kallat
dansker.
Lunch i stadens centrum. Man håller på
att återbygga Gamla Stan efter andra
världskrigets förstörningar.
Efter lunch
I Grudziadz får man se Gamla Stan med
medeltida kyrkor och spannmålsmagasin
längs floden Wisla. Fortsätt riksvägen 91
mot Gniew (123 km) för övernattning
(skyltar mot Gdansk).

Dag 3
Före lunch
Besök slottet i Gniew. Platsen är känd
för en stor grupp entusiaster som
rekonstruerade Gustav II Adolfs gula
infanteriregemente. Varje år under
festivalen Vivat Vasa! spelar man scener
från slaget vid Mewe (så kallades gniew
förr) 1626 mellan Sverige och Polen.
Ta en promenad på Gamla Stan. Se
statyn av nallebjörnen Macius - stadens
hjälte.
Efter lunch
Åk riksvägen nr 91 (mot Gdansk) till
staden Tczew (30 km). I staden får man
se gamla broar från 1800-talet över
floden Wisla.
Fortsätt riksvägen nr 91 mot Gdansk

