
Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm 

 
Ensamstående? dela rum: då måste du vid anmälan ange vem som är din 

rumskamrat. 
Anmälan gör du vid våra träffar, eller via mail till: 

yvonne@thyr.se  Det går också att ringa in anmälan på 070-5416719.  

Betalning plusgiro 322342-7                          
  

 

Resan arrangeras av Jo Ro Buss. 
Vi avreser från Lidl onsdag den 24 april kl 05.30 och 
återkommer Nässjö lördagen den 27 april. ca kl 22.00 
Detaljerat program se nedan.  

Pris 4200:-/person i dubbelrum 
Enkelrumstilägg 360:- 
Max 45 deltagare 
Anmälan senast 4/3 
Delbetalning 1500:-/deltagare 
senast 4/3 pga. rumsbokning 
Avanmälan senast 11/3 
Slutbetalning senast 11/3 

I priset ingår; 
Bussresa med bussfika på nedresan, färja t/r, vägskatter,  
hotell med frukost och 3 middagar, entré till  
nationalpark, besök Prora, lokal tågresa, utflykt till  
Stralsund med svensktalande guide. Ett besök på en sparrisfarm för att se när  
sparrisen skördas, det kan ev. tillkomma en liten avgift för detta. 
Priset på resan är baserat på dagens gällande Euro kurs vilket innebär att en reservation för  
valutaförändringar måste göras. 
  
Dag 1   

Buss Nässjö-Gedser Färja Gedser-Rostock   

Buss  Rostock-Rügen 

  

Incheckning på hotel Arkona Rügen ca kl 17.30 
Adress: Strandpromenade 59, 18609 Binz, Tyskland 
Telefon: +49 38393 570 
 

 
 

Middag på hotellet 

mailto:yvonne@thyr.se
https://www.google.com/search?rlz=1C1SFXN_enSE499SE568&q=arkona+strandhotel+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEkxLbRMS9KSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFXle2ULgAAAA&ludocid=1309294169497505276&sa=X&ved=2ahUKEwiR3MeP0bHfAhWI8ywKHcX1C3QQ6BMwEHoECAcQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1SFXN_enSE499SE568&q=arkona+strandhotel+telefon&ludocid=1309294169497505276&sa=X&ved=2ahUKEwiR3MeP0bHfAhWI8ywKHcX1C3QQ6BMwEXoECAcQBg
https://www.google.com/search?q=arkona+strandhotel+r%C3%BCgen&rlz=1C1SFXN_enSE499SE568&oq=arkona+strandhotel&aqs=chrome.1.69i57j0l5.17389j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=arkona+strandhotel+r%C3%BCgen&rlz=1C1SFXN_enSE499SE568&oq=arkona+strandhotel&aqs=chrome.1.69i57j0l5.17389j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
På ön Rügen får besökarna uppleva den vackra naturen med 
kritklipporna som konstnären Caspar David Friedrich förälskade 
sig i redan för 200 år sedan.  
Tysklands minsta nationalpark i Mecklenburg-Vorpommern är 
något i särklass. Till de största attraktionerna i denna naturpark i 
nordöstra Tyskland räknas den 117 meter höga kritkusten och de 
UNESCO-skyddade Urgamla bokskogarna i Tyskland som funnits 
på Stubnitzplatån i över 700 år. Möjligheterna att upptäcka detta 
unika landskap till fots eller på cykel är enorma. 
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Dag 2  
Besök Jasmund 

Middag på hotellet 

http://www.germany.travel/se/reseinformation/foerbundslaender/bundeslaender_1/mecklenburg-vorpommern/mecklenburg-vorpommern.html
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http://www.germany.travel/se/staeder-kultur/unesco-vaerldsarv/germanys-ancient-beech-forests.html
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http://www.germany.travel/se/staeder-kultur/unesco-vaerldsarv/germanys-ancient-beech-forests.html
http://www.germany.travel/se/staeder-kultur/unesco-vaerldsarv/germanys-ancient-beech-forests.html


Dag 2   

Prora ligger på Rügen i södra 
Östersjön – Tysklands största ö. 
Här byggde Adolf Hitler 
semesteranläggningen Prora för 
ledighetsfirande nazister. 
Nu har betongklumpen blivit en 
femstjärnig lyxresort med spa. 

Besök Prora 

I dag går järnvägslinjen 
från Putbus till Göhren (24,
1 km), via 
orterna Binz, Sellin och Baa
be. Sträckan drivs med 
historiska ånglok och 
vagnar, somliga 100 år 
gamla. Sedan 2008 körs 
trafiken av 
järnvägsbolaget Eisenbahn-
Bau- und 
Betriebsgesellschaft 
Pressnitztalbahn mbH  

Tur med Rasender 
Roland  
auf Rügen 

Middag på hotellet 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Putbus
https://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6hren_(R%C3%BCgen)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Binz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sellin
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baabe
https://sv.wikipedia.org/wiki/Baabe
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%85nglok


Dag 3   
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Middag på hotellet 

Sparrissäsong 
Beroende på väderleken börjar den runt slutet av april och 
varar enligt traditionen fram till 24 juni (Johannes Döparens 
dag). Skörden ställs in då för att ge plantan vila så att den 
skjuter tillräckligt med skott nästa år. Sparris odlas på över 
sjuttontusen hektar sandig åkermark. Sparrisen är extremt 
väderberoende, vill ha både värme och regn, och åkrarna kläs 
numera in med plast för att skydda den känsliga älsklingen. 
Varför är bra sparris så dyr? 
Att odla sparris kräver mycket arbete och en hel del kunskap 
om hur sparrisen ska skötas. Själva odlingen blir då kostsam 
och intensiv. 

Besök på en sparrisodling 
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Dag 3   Middag på hotellet 

Besök Stralsund med guidad tur 
och egen fri tid. 

En särskild plats i tysk-svensk historia intar Stralsund (57 300 
inv.), som fick sina stadsrättigheter 1234. De första 
innevånarna i staden var till stor del köpmän och fiskare. I 
slutet av 1200-talet anslöt sig Stralsund till Hansan, vilket kom 
att innebära en uppgång för staden. 1628 börjar det som 
brukar kallas "sverigetiden” 
I slutet av andra världskriget bombades staden svårt. Denna 
förstörelse ökades sedan på, när tyska trupper sprängde 
broförbindelsen med Rügen. Under de efterkommande åren 
fick man inrikta sig på att bygga upp staden och dess näringsliv. 
Av stor betydelse blev varvsindustrin, som under DDR-tiden 
blomstrade genom att man satsade på fartyg för 
fiskerinäringen 
. 
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Dag 4   
Hemresa 

Vi startar morgonen med frukost för att sedan 
avresa från hotellet kl 08.00 till Rostock. 
Vi kommer att stanna på bordershopen där tid  
för handling finns innan vi åker med färjan kl 13.00  
till Gedser, vidare via Danmark och hem till Nässjö.   
Stopp för mat kommer att ske (egen plånbok) 
Hemkomst till Nässjö är beräknat till ca kl 22.00 


