RÜGEN – USEDOM 4 DAGAR 23 - 26 april
2020
Torsdag: Till Stralsund
Resan går söderut till Helsingborg. Färja till
Helsingör, Gedser 15.00 – Rostock. Turen tar ca 2
timmar. Passa på att äta ombord! Från Rostock
åker vi vidare med bussen till Stralsund. Här ska vi
bo tre nätter på Gasthof Hotel zur Post, beläget i
den vackra gamla stadsdelen, med många butiker,
restauranger och caféer runt hörnet.
Efter incheckningen är kvällen fri för egna
aktiviteter.
Fredag: Rügen
Frukost på hotellet. Guide möter upp och vi börjar
dagen med en 2-timmars stadsrundtur i Stralsund
som är en charmig gammal hansa-stad vackert
belägen vid havet med endast en bro från ön
Rügen. Vi får berättat stadens historia och se
historiska byggnader, som de många klostren och
de praktfulla köpmannahusen med sina vackra
gavlar. Stadens rådhus är en av de äldsta och
vackraste byggnaderna i tegelstensgotik längs med
den tyska östersjökusten.
Efter rundturen får vi sedan ett par timmar på egen
hand för att strosa runt och äta lunch.
På eftermiddagen blir det utflykt till Rügen.
Utspridda över hela ön finns små idylliska orter och
vi stannar i Putbus med sina vackra byggnader. På
östra sidan finns många badorter och vi stannar till
i Binz med strandpromenad och vackra hus. Vi åker
upp till havsbukten Prorer Wiek och där kan man
imponeras av den stora semesteranläggningen vid

Pris: 4.975:Ingår i resans pris:
 Bussresa i helturistbuss
 Reseledare
 Färje- och vägavgifter
 Hotellövernattning 3 nätter inklusive del i
dubbelrum med frukostbuffé
 2 middagar
 Guidad stadsrundtur i Stralsund
 Utflykter till Rügen och Usedom med
lokalguide
Enkelrumstillägg tillkommer: 800:-

havet som står kvar sedan Hitlertiden. På kvällskanten är vi tillbaka i Stralsund, gemensam middag.
Lördag: Usedom
Frukost på hotellet innan vi utforskar ön Usedom
som tillhörde Sverige under stormaktstiden.
Usedom är Tysklands solrikaste ö och här ligger
många badorter med fina sandstränder och långa
havsbryggor, vackra badhotell och semesterhus
som växte upp i början på 1900-talet och framåt.
En historiskt intressant plats på norra änden är
Peenemünde som kan kallas för den moderna
rymdfartens födelseort. Här finns ett historiskttekniskt museum som skildrar rymdresans
utveckling som denna forskningsstation banat väg
för sedan 1936 och vars tekniske chef var Werner
von Braun. Under kriget tillverkades bl.a. v-2
raketer här. 1630 landsteg Gustaf II Adolf här och
vid 300-årsminnet restes ett minnesmärke. Längre
ner på ön finns det vackra vattenslottet Mellenthin
som under Sverigetiden ägdes av familjen
Oxenstierna. Den allra nedersta spetsen på södra
delen av ön hör till Polen och här kan man
promenera över gränsen, åka hästskjuts en bit och
sedan gå genom den polska marknaden i
Swinouijsces utkant tillbaka. På kvällen åter till vårt
hotell, gemensam middag.
Söndag: Till hemorten
Frukost på hotellet innan vi tar plats i bussen och
åker mot färjeläget i Rostock. Där tar vi färjan över
till Gedser 11.00. Via de danska öarna fortsätter vi
till Helsingör och färjan över till Sverige. Med
bussen vidare till våra hemorter.

