
RejsefaktaRejsefaktaRejsefaktaRejsefakta: 
 

Pris:      Kr. 4.275,- 

Enkeltværelses�llæg:  Kr.    800,- 
 

Prisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkludererPrisen inkluderer    

Bustur, rundstykke og kaffe/te 1. dag, hotelophold, med halvpension, udflugter, 

sejltur, traktortog Kap Arkona, entré Prora, entré �l Jagtslot inkl. traktortog, 

rundvisning og håndmadder Ricklinger Landbruerei 5. dag, rejseleder samt bi-

drag �l rejsegaran�fond.  
 

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 

Runeto�en 14 . 8210 Aarhus V . Tlf. 86 39 43 66   

Info@degraabusser.dk . Rejsegaran"fond nr. 2443 

Hotel Rügen ParkHotel Rügen ParkHotel Rügen ParkHotel Rügen Park    
DDDD----18569 Gingst18569 Gingst18569 Gingst18569 Gingst    
Telefon +49 3830 5500Telefon +49 3830 5500Telefon +49 3830 5500Telefon +49 3830 5500    
www.hotelwww.hotelwww.hotelwww.hotel----ruegenpark.deruegenpark.deruegenpark.deruegenpark.de    
Godt hotel med bad/toilet, telefon og TV på alle værelser, opholdsrum, 
pæn og god restaurant med 3-re=ers menu samt bar.  
Antal værelser  85 

Etager   2 

Elevator   Ja 

Centrum   500 m 

Busparkering   Ja 

    
Årsrejseforsikring (under 70 år):  ca. kr. 264,- 
Årsrejseforsikring (over 70 år): ca. kr. 371,- 
Man skal anskaffe sig det blå EU-sundheds-kort på Borgerservice, da det gule kort har mistet sin 
dækning på udlandsrejser. 

Kr.  

4.275,- 

Dejlig rejse  l Tysklands største ø Rügen. Vi skal bo på det hyggelige Hotel Rügen 

Park i byen Gingst med rig g god beliggenhed for let og hur gt at nå rundt  l de 

mange spændende seværdigheder, der findes på denne dejlige ø med de mange 

badestrande og høje kridtklinter. 

rejs i godt selskab 

arrangerer en dejlig 5-dages tur �l Rügen    
    

07.07. 07.07. 07.07. 07.07. ----    11.07. 201911.07. 201911.07. 201911.07. 2019    

KrolfKrolfKrolfKrolf 



Opsamling starter i Villersø kl. 06:00. DereEer køres der syd på ad motorve-Opsamling starter i Villersø kl. 06:00. DereEer køres der syd på ad motorve-Opsamling starter i Villersø kl. 06:00. DereEer køres der syd på ad motorve-Opsamling starter i Villersø kl. 06:00. DereEer køres der syd på ad motorve-
jen �l grænsen. Opsamlingssteder kommer senere når vi ser hvor deltager-jen �l grænsen. Opsamlingssteder kommer senere når vi ser hvor deltager-jen �l grænsen. Opsamlingssteder kommer senere når vi ser hvor deltager-jen �l grænsen. Opsamlingssteder kommer senere når vi ser hvor deltager-
ne kommer fra.ne kommer fra.ne kommer fra.ne kommer fra.    
    
1. dag1. dag1. dag1. dag    
EEer opsamling går turen syd på, med rundstykke og kaffe/te undervejs. 
Videre gennem Slesvig-Holstein og Mecklenburg-Vorpommern �l Rügen. 
EEer ankomst bliver vi indkvarteret og så skal vi have hjælp �l at lave 2 
krolGaner, hvoreEer middagen venter. 
 
2. dag2. dag2. dag2. dag    
Nu tages for alvor hul på oplevelserne på den nordlige del af Rügen! Først 
skal vi opleve de kridhvide skrænter, som Rügen er så berømt for, fra søsi-
den på en dejlig sejltur fra Sassnitz. Sejlturen bringer os forbi klinterne - et 
virkelig storslået syn! Dagens andet besøg byder på Kolos von Prora, en 
næsten 5 km lang bygning beregnet �l ferieboliger!! De=e gigan�ske byg-
geri var Hitlers drøm om et ferieparadis - bedøm selv hvilket paradis!? Tu-
ren går herfra ad de smukke veje med masser af vejtræer, som mange 
steder nærmest danner et tag. Vi besøger Kap Arkona, som er det nordlig-
ste punkt på Rügen. Fra Putgarten kører vi med et lille traktortog de sidste 
2 km ud �l Kap Arkona. Ud på eEermiddagen er vi �lbage ved hotellet, så 
skal der spilles krolf. Middag på hotellet. 
 
3. dag3. dag3. dag3. dag    
I dag går turen �l Stralsund. En enestående smuk by med masser af atmo-
sfære. Her skal vi se resterne af de gamle fæstningsanlæg, byvolde, bymu-
ren og byporte.  
I centrum findes en lang række spændende bygninger, som vidner om by-
ens stolte for�d som Hanseby. Især det go�ske rådhus med de karakteri-

rejs i godt selskab 

Tilmelding senest d. 30. april 2019 �lTilmelding senest d. 30. april 2019 �lTilmelding senest d. 30. april 2019 �lTilmelding senest d. 30. april 2019 �l    
(dog eEer ”først �l mølle”-princippet) 

Grethe Bjerre Grethe Bjerre Grethe Bjerre Grethe Bjerre ▪ ▪ ▪ ▪ Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89Telefon 60 62 66 89    
Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com Mail: bjerregrethe6@gmail.com     

s�ske gavle er kendt som byens vartegn. Men også mange smukke borger-
huse, klostre og kirker vidner om rigdom og velstand. Selvom byen blev 
slemt medtaget i slutningen af 2. verdenskrig fremstår Stralsund igen som 
en af Tysklands smukkeste hansestæder. Ud på eEermiddagen er vi �lba-
ge ved hotellet, så skal der spilles krolf. Middag på hotellet. 
 
4. dag4. dag4. dag4. dag    
Udflugt �l den sydlige del af Rügen med besøg i den såkaldte ”hvide” by 
Putbus. Byen er anlagt i stjerneform, som udgår fra Circus, der er byens 
midtpunkt omgivet af hvide bygninger. HereEer går turen gennem natur-
området Granitz mod Rügens sydspids ved Südperd. Undervejs holder vi 
en pause i en af badebyerne. Der bliver også et besøg ved det smukke 
Jagtslot Granitz, hvor�l vi bliver kørt med et traktortog. Vi skal også se 
slo=et og nyde de smukke omgivelser. Ud på eEermiddagen er vi �lbage 
ved hotellet, så skal der spilles krolf. Middag på hotellet. 
 
5. dag5. dag5. dag5. dag    
EEer �dlig morgenmad påbegyndes hjemturen. Vi kører �l Ricklinger 
Landbrauerei, hvor vi får en lille rundvisning på bryggeriet, inden vi får ser-
veret håndmadder og små smagsprøver. Sidst på eEermiddagen når vi 
frem �l grænsen, hvor der vil være mulighed for pause. Hjemkomst ved 
aEens�d. 

rejs i godt selskab 


