HANSASTADEN MED ETT MÅNGSIDIGT FÖRFLUTET
STRALSUND & RÜGEN MED STADSFEST
19-22/7 2018

4 dagar
fr 4 490:-
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Vi tillbringar några trevliga dagar vid
Östersjökusten i landskapet Mecklenburg. Denna del har efter Tysklands
enande fått ett rejält uppsving och hit
åker många tyskar gärna på semester.
Dessa trakter har under många år tillhört Sverige och vart vi än kommer under våra dagar så hör vi talas om den
svenska historien och träffar på minnen från den svenska tiden.
Vi bor i den charmiga staden Stralsund
som årligen har sin stadsfest Wallenstein Festival. Den pågår under vår
vistelse med marknader och parader.
Vi besöker Rügen som är Tysklands
största ö i Östersjön. Rügen bjuder på
60 km finkorniga sandstränderna samt
ett unikt landskap med vackra alléer,
idylliska fiskebyar, natursköna havsvikar och insjöar och väldiga bokskogar.
Dag 1 Örebro - Stralsund
Avresa från Örebro tidig morgon (kl
05.00). Vi färdas genom Sverige söderut
via Danmark och med färja HelsingborgHelsingör (20 min). Vidare med färja Gedser-Rostock (2 h).
Vi fortsätter vår färd och checkar in på
Arcona Hotel Baltic där en god middag
och sköna sängar väntar. I Stralsund bor
vi tre nätter. Ca 75 mil.
Dag 2 Stralsund
Efter frukosten väntar en stadsrundtur
till fots i denna ”svenskstad”. Rundturen är på 2 timmar med lokalguide.
Stralsund har många minnen från
”svensktiden”, bl a Svenskhuset på Rådhusplatsen, apotekare Scheeles hus,
svenska posten. Sevärt är också Rådhuset från 1300-talet med sin mycket speciella fasad.
Då den årliga stadsfesten pågår finns
det mycket att upptäcka och utforska t
ex marknaden med mat & dryck, köpslående köpmän och hantverkare, parader
mm.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60
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Är du shoppingsugen kan du shoppa loss
i de trevliga butikerna eller i de moderna
varuhusen.
Varför inte äta en god lunch på en av
Stralsunds gemytliga restauranger. Passa även på att njuta av en kall ”Störtebeker” öl.
Vi har gott om tid att gå runt på egen
hand och titta på det som intresserar
oss.
Kvällen tillbringas även den efter eget
tycke och smak.
Dag 3 Stralsund
Efter frukost väntar en heldagsutflykt
till Rügen. Tysklands största ö bjuder på
historiska sevärdheter och storslagna naturupplevelser
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Avresedatum: 		
Resdagar:

19/7
4

Pris per person 		

4 490:-

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

640:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 3 övernattningar med del i dubbelrum
inkl frukost
• 2 middagar
• Utflykter enligt program
• Stadsrundtur i Stralsund med lokalguide
• Rundtur på Rügen med lokalguide
• Reseledarservice

Rügen är ett populärt semestermål som
bjuder på vacker natur med milslånga
och finkorniga sandstränder samt fascinerande kritklippor.

Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.

Vi besöker bland annat Binz som är öns
mest fashionabla badort. Här går vi en bit
av strandpromenaden och den långa piren som sträcker sig ut i havet. Här finns
även veterantåget ”Rasande Roland”
som är smalspårig. Många trevliga affärer lockar också till shopping. En annan
sevärdhet är Prora som är den gigantiska
byggnaden som Hitler lät bygga som semesteranläggning men som aldrig hann
invigas.

Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.

Efter en intressant dag återvänder vi till
vårt hotell där vi njuter av en god middag.
Dag 4 Stralsund - Örebro
Efter frukost sätter vi oss tillrätta i bussen och far hemåt. Via färjorna mellan
Rostock - Gedser och mellan Helsingör Helsingborg är vi snart i Sverige igen. Beräknas vara åter i Örebro ca kl 22.00 efter
några härliga dagar i ”svenskstaden”.
Ca 75 mil.
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Valuta:
Euro
Tips:
www.ruegen.de
www.stralsund.de
www.wallensteintage.de (stadsfesten)
www.geografi.nu
www.ud.se/resklar
För Er som önskar åker vi någon av
dagarna en tur till en stormarknad så att
man kan handla hem lite smått och gott.
Vårt hotell i Stralsund
Arcona Hotel Baltic ****
Frankendamm 22, D-18439 Stralsund
Tel: +49 38312040 www.baltic.arcona.de
Antal rum: 132 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger med 4 min promenad från
den gamla stadskärnan På hotellet finns,
hiss, restaurang och bar.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

