Klipperne „Königstuhl“

Rejse O - 2017/2018:

Ny 4- eller 5-dages ”all-inclusive” rejse l Rügen
med hotelophold i den smukke by Stralsund.
Gruppen bor på Hotel ”Zur Post” (O-a) eller på Hotel ”Schweriner Hof” (O-b) tæt på centrum og havnen. På hotellet serveres morgen- og
a ensmad inkl. 1 stk. drikkevare mens frokost også med 1 stk. drikkevare serveres på dagsudﬂugterne.
Ankomstdagen: Rejselederen tager imod gruppen ved ankomsten med en velkomstdrink og e er indkvartering serveres a ensmad inkl. 1 stk.
drikkevare fra kl. 18. E er a ensmaden er der d l at opleve i den smukke by.
1. udﬂugsdag: Rügens bedste seværdigheder. E er morgenmaden kører gruppen via den nye bro l Rügen hvor første besøg er ved verdens
største feriekompleks – den 4,5 km. lange bygning: ”Der Koloss von Rügen” i Prora som indeholder 10.000 stk. 2-sengs værelser med en kapacitet
på 20.000 overnatninger. Denne kæmpebygning direkte l stranden blev opført af Hitlers nazister fra 1936 l 1939 og skulle tjene som feriebolig
for de tyske soldater. Ved krigsudbrudet stoppede byggeriet og bygningen har med enkelte undtagelser stået tom siden opførslen. I dag ﬁndes
der museer og uds llinger i bygningen. Fra Prora fortsæ es et kort stykke l ”Naturpark Rügen” hvor gæsterne kan opleve Tysklands nyeste og
største ”Trætopvandring” på gangsikre s er og fra en udsigtspla orm 26 m oppe i toppen af træerne med en fantas sk udsigt over skov og hav.
Samme sted ﬁndes et 40 m højt udsigtstårn. E erfølgende serveres frokost med 1 stk. drikkevare i restaurant ”Boomhus”. Turen fortsæ er l
”Na onalpark-Zentrum Rügen” hvor gæsterne kan nyde udsigten l de hvide kridtskrænter fra udsigtspla ormen ”Königstuhl”. Her ﬁndes også
forskellige uds llinger. Inden lbageturen l Stralsund serveres e ermiddagskaﬀe med kage. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare på hotellet fra kl.
18. (km. 140)
2. udﬂugsdag: Denne dag starter med en havnerundtur med ”Weisse Flo e” bl.a. l den nybyggede bro mellem Stralsund og Rügen. Sejlturen
ender ved det berømte og dligere skoleskib ”Gorch Fock 1” der blev bygget i 1933. Skibet er 82m langt, 37m højt og beny er et sejlareal på
1.800 m². E er besøget på ”Gorch Fock 1” spadserer deltagerne et kort stykke l det store nye akvarium ”Ozeaneum” hvor alle slags ﬁsk, blækspru er og meget andet fra de nordlige have kan opleves. Frokosten med 1 stk. drikkevare serveres i ”Ozeaneum”s restaurant. Resten af
e ermiddagen kan gæsterne anvende l lidt ”Stadtbummel” eller afslapning på hotellet. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18. (km. 3)
3. udﬂugsdag i forbindelse med 5-dages rejser: E er morgenmaden kører gruppen først l byen Putbus der bl.a. er kendt for "Circus von Putbus"
der er en stor rundkørsel med huse placeret hele vejen rundt. Samme sted besøger vi "huset der står på hovedet" og det gør det virkelig. Fra
Putbus s ger deltagerne på det gamle veterantog "Rasende Roland", der kører frem l "Jagdschloss Granitz" hvor frokosten inkl. 1 stk. drikkevare
serveres. Fra jagtslo et fortsæ es l den smukke hvide by Sellin ved Østersøen. På strandpromonaden i Sellin kan deltagerne bl.a. se det smukke
"Traumschloss am Meer" - E ermiddagskaﬀen serveres på den berømte "Selliner Seebrücke" der er en lang bro der strækker sig ud i Østersøen.
Hjemkomst l vort hotel ca. kl.17. A ensmad inkl. 1 stk. drikkevare fra kl. 18. (km. 110)
Ydelser: 4- eller 5-dages ”all-inclusive” rejse med fuldpension, velkomstdrink, drikkevarer l frokost og a ensmad, 1 eller 2 x e ermiddagskaffe med kage, sejltur, alle entréer, kurskat, betjening og dansktalende rejseleder.
rejse
O-a-4
O-a-5

hotel
Hotel ”Zur Post”

dages
4
5
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hotel
Hotel ”Schweriner Hof”
P1: april-juni+sept.+ okt.
P2: juli+august
P1: april-juni+sept.+ okt.
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4
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5
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Besøgs ps på vejen mellem Rostock og Stralsund:
1) Ravsliberiet ”Ostsee-Schmuck” i Ribnitz-Damgarten. Entre Euro 3 minus Euro 2 l indkøb eller café.
2) ”Karls Bondegård” i Rövershagen
Stralsund
”Trætopvandring”

"Selliner Seebrücke"

„Der Kolos von Rügen“

„Ozeaneum“

Havnen i Stralsund

Skoleskibet ”Gorch Fock 1”

