
Søndag den 17. juli satte vi forventningsfulde kursen mod 
Polen – nu skulle vi have brugt det gavekort, som Gertrud 
havde vundet, men derefter givet videre til os. Vores 
ferieplaner havde ellers været rundtur i Sverige med golf, 
men nu var der kommet en afstikker til Polen med i planerne. 

Første del af turen ca. 550 km gik til Heringsdorf på den 
tysk/polske ø Usedom. En rigtig hyggelig ferieby ved 
Østersøen med en dejlig sandstrand. 

Her havde jeg, kort tid efter Berlinmurens fald, været med til 
at totalrenovere hotellet ”Wald und See” sammen med en 
gruppe håndværksfirmaer fra Esbjerg. Fantastisk at se den 
forandring der var sket med byen og området siden da. 

Mandag kørte vi så 5 km til den polske grænseby Swinousje 
og tog færgen over Swina-floden (det var gratis) til den 
polske ø Wolin, og efter 15-20 km ankom vi til vort hotel 
Marina i Miedzyzdroje. 

Byen har 5-6.000 indbyggere, men i sommerferien er der 
50.000. Byen ligger ud til Østersøen med en fin sandstrand 
og en livlig strandpromenade med mange butikker, 
restauranter og udskænkningssteder. 

Hotel Marina er et rigtigt pænt hotel med 35 værelser og et 
venligt personale hvoraf flere taler engelsk og værten endda 
skandinavisk. Maden var god, og der var en varieret 
morgenbuffet. 

Om eftermiddagen spillede vi første runde golf på Amber 
Baltic banen, 10-15 km fra hotellet. 

Det var en pæn golfbane i meget bakket terræn med skov og 
en del søer – vi så bl.a. storke – fairways og greens var rigtig 
gode. 

Tirsdag kørte vi 45-50 km til Kamien Country Golf Club. Vi 
havde teetid kl. 10.00 og var de første kunder i butikken. 

Igen en fin bane i skov- og engområder, men i modsætning til 
Amber Baltic helt flad. Også her med en del vand i spil.  

Onsdag var det så tid til afsked med Polen. 

Vi skulle med færgen fra Swinousje til Ystad. Men det havde 
været nogle gode dage i Polen. Både golfmæssigt men også 
som almindelig turist. 

Turen derned på ca. 600 km er selvfølgelig lang, men der er 
fine veje og ophold, greenfee, mm. er billigt. Vi vil bestemt 
ikke afvise at komme igen – og på golfbanerne er der ikke 
trængsel. 

Billederne viser strandpromenaden og stranden. 

 

Else og Gunner 

Juli 2016 


