Nordenskiöld-Samfundets exkursion
till det forna Ostpreussen
maj 2019

Det forna Ostpreussen är ett av Europas många försvunna landskap. Området,
som idag utgör en del av norra Polen, bär spår av både gammal historia som
tyska riddarorden, medeltida hansastäder, preussiska adelsgods och även 1900talets dramatiska historia.
Under medeltiden blev Ostpreussen kärnområde för den tyska riddarorden och
fick en omfattande tysk bosättning. Andra världskriget blev slutet på Ostpreussen som delades mellan Sovjetunionen (Kaliningradområdet) och Polen.
Under vistelsen bor vi på hotell i Danzigs gamla stad. Utöver den betydande
Hansastaden kommer vi under tre dagar att besöka bland annat Tyska riddarordens huvudsäte Marienburg, astronomen Nicolaus Copernicus Frauenburg,
biskopsborgen i Ermland, slagfältet vid Grunewald (slaget vid Tannenberg),
Johann Gottfried Herders Mohrungen och ruinerna efter släkten Dohnas stamgods Schlobitten. Reseledare är docenterna Aapo Roselius och Lena Huldén.
Pris, cirka 450–500 euro per person
I priset ingår flygresor och logi på hotell i Danzig samt alla måltider, bussresor,
guidningar och museer.
Tidpunkt: 10.5.–13.5.2019, fredag till måndag
Fredag 10.5.2019
Avfärd 10.45 med flyg från Helsingfors
Ankomst 11.25 till Gdansk
– Inkvartering på hotell i gamla stan.
– Gdansk
			

Lördag 11.5.
Busstur i Ostpreussen
– Ordensstaten och
Marienburg (Malbork)
– Mohrungen och
Johann Gottfried Herder

Söndag 12.5.
Busstur i Ostpreussen
– Elbing		
– Frombork och Kopernikus

Måndag 13.5.
Avfärd från Gdansk 12.00
Ankomst Helsingfors 14.30

Domkyrkyan i Frombork.
By Holger Weinandt [CC BY-SA 3.0 de (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], from Wikimedia Commons

Kostnadskalkyl per person:
Flyg och övernattning på hotell i Gdansk (3 nätter): totalt 300–350 euro
3 x lunch och middag: totalt 60–70 euro
Buss, taxi, museum och guidning. 70–80 euro
Totalt per person cirka 450–500 euro
Förhandsanmälan hos sekreteraren
senast 30.11.2018 per e-post
(sekreterare@nordenskioldsamfundet.
fi) eller telefon 045-147 07 27.
Observera! Utifrån förhandsanmälningarna kommer vi att boka ett antal
flygbiljetter redan i början av december. Förhandsanmälan är bindande för
flygbiljetternas del i så måtto att en
senare annulering KAN MEDFÖRA
ETT BETALNINGSANSVAR (ca 120
euro), nämligen om ingen senare anmäld kan placeras i den annullerandes
ställe. Men vi försöker givetvis fylla
alla lediga platser även senare under
resans förberedelsetid.
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