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TRANÅSSENIORERNA TRANÅSSENIORERNA

Resa till Stralsund och Rügen för SPF Tranåsseniorerna, 
15 – 18 september 2019 
– med reseledaren Nunne Lander
Följ med oss på denna vackra och historiskt mycket intressanta resa!
Rügens och Stralsunds underbara natur och spännande sevärdheter ligger till grund 
för en oförglömlig resa. Vi upplever ”Svenska Pommern”.  Pommern tillhörde Sverige i 
167 år, från Westfaliska freden 1648 fram till 1815. Till svenska Pommern räknades städerna 
Stralsund och Greifswald samt ön Rügen, och under en period även ön Usedom. 
Läget i förhållande till Sverige gör norra Tyskland till ett perfekt resmål!

Program
Dag 1. Söndag 15 september. Tranås - Stralsund 
Avresa från Parkhallen i Tranås kl. 5.00. Stopp för bussfika med fralla och kaffe/the i 
Ljungbytrakten. Vi åker sedan vidare till Helsingborg, där blir det en kort färjetur till 
Helsingör, därefter tar vi färjan kl 13.00 från Gedser till Rostock. Under överfarten 
som tar ca 1 timme och 45 minuter äter vi en gemensam lunchbuffé med dryck 
(vin, öl, mineralvatten, läsk, kaffe/the). Framåt kvällen når vi Stralsund. 
Vid framkomsten väntar oss en härlig trerätters middag på hotell zur Post. 
Vårt hotell är beläget i Altstadt - gamla stadskärnan - i Stralsund.

Resefakta
Antal deltagare: minst 40 och max 50 personer.
Pris: 5 590 kronor. 
Vi förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till valutakursförändringar. 
Vi reserverar oss för eventuella program eller prisjusteringar som vi inte råder över. 
Frågor om resan & anmälan:
Nunne Lander 070-655 81 22, E-post: nunne_l@hotmail.com
Anmälan senast 10 maj 2019.
Eventuella allergier eller specialkost meddelas i samband med anmälan.
Betalning & resevillkor: 
Anmälningsavgiften 1500 kr/person skall vara Er Resa tillhanda senast den 27 maj 2019. 
Anmälan till resan är bindande, inbetald anmälningsavgift återbetalas inte vid avbokning. 
Resterande betalning ska vara Er Resa tillhanda senast den 29 juli 2019. 
Ingen återbetalning av slutbetalning vid avbokning. All betalning sker mot utskickad 
faktura. 
Allt detta ingår i priset:
Resa i moden turistbuss • Väg- och färjeavgifter • Del i dubbelrum med frukostbuffé 
(3 nätter i Stralsund) • 2 Lunchbufféer med dryck (vin, öl, mineralvatten, läsk, kaffe/the) 
under överfarten Gedser-Rostock /Rostock-Gedser • 2 luncher exkl. dryck • 3 middagar 
exkl. dryck • Heldagsutflykt till Rügen med svensk lokalguide • Tågbiljett Rasender 
Roland • Inträde Nationalpark Jasmund • Guidad stadspromenad i Stralsund 
• 1 Bussfika  • Reseledare. 
Ingår inte: Dryck till måltiderna förutom till lunchbuffén vid överfarten 
Gedser-Rostock/Rostock-Gedser. 
Enkelrumstillägg: 900 kronor. 
Tänk på… 
…att ta med pass! 
…att kolla era avbokningsskydd på er hemförsäkring och/eller ert betalkort.
…att ni har europeiska sjukförsäkringskortet (beställs hos Försäkringskassan)
…att sköna skor är viktigt då det kommer att bli en del promenader.

Resegaranti: Er Resa har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet.
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Dag 2. Måndag 16 september. Rügen 
Dagen bjuder på en heldagsutflykt till Rügen med svensk lokalguide. Vi inleder i 
Nationalparken Jasmund. Här ligger en av öns populäraste sevärdheter, branta vita 
klippor av kritsten som har blivit något av en symbol för Rügen. Vi fortsätter sedan 
till Prora, det enorma semesterkomplex som Hitler lät bygga. Tanken var att anlägg-
ningen skulle bli en semesterort för såväl politiker och andra offentliga personer 
som för vanliga tyska medborgare. Detta komplex blev aldrig färdigbyggt, då andra 
världskriget bröt ut. Från Prora åker vi till den eleganta kur- och badorten Binz, som 

väl bevarat den typiska 
badortsarkitekturen från sekel-
skiftet. Huvudattraktionen är 
den 370 meter långa bryggan. 
Här äter vi lunch på Dolden 
Mädel Braugasthaus. 
Efter lunch finns tid för en 
promenad. 
Från Binz åker vi i maklig takt 
med smalspårståget ”Rasender 
Roland” till den ”vita staden” 
Putbus, en riktig pärla anlagd 
efter nyklassicistiskt mönster av 
furste Malte I, som hade starka 
svenska band. 
Från Putbus återvänder vi till 
Stralsund. 
Åter på hotellet ca 16.00. 
Middag på kvällen på hotellet.

Dag 3. Tisdag 17 september. Stralsund  
Vi börjar dagen med att avnjuta vår frukost på hotellet. Kl. 10.00 möter vår svenska 
lokalguide upp för en stadspromenad. Vi ska under 2 timmar bekanta oss med 
Stralsund, som nog är den svenskaste av östra Tysklands städer. Det var hit Karl XII 
kom 1714 efter sin sträckritt från Turkiet. Staden omges av vatten på alla sidor och 
har sitt turbulenta förflutna till trots många välbevarade hus i den världsarvsklassade 
gamla stadskärnan. Efter stadsguidningen äter vi lunch på Brasserie am Neuen 
Markt i Stralsund. Eftermiddagen är fri för egna aktiviteter. 
På kvällen äter vi en avskedsmiddag på det anrika bryggeriet Alte Brauerei i Stralsund. 

Dag 4. Onsdag 18 september. Stralsund – Tranås
Kl. 9.30 efter frukost på hotellet åker vi upp mot Rostock och gör ett stopp för Border 
shopping innan vi tar färjan kl 13.00 till Gedser i Danmark. Under överfarten äter vi 
en gemensam lunchbuffé med dryck (vin, öl, mineralvatten, läsk, kaffe/the).
Beräknad hemkomst till Tranås ca. 22.00.  


