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 5 DAGE FRA 3.795

Den gamle hansestad, 
Stralsund

Ostseebad 
Binz-stranden

Skøn natur og elegance på 
Tysklands smukkeste ø
Rügen, Tysklands smukkeste ø, imponerer med lange sandstrande, hvide kridtklinter, 
dybblå søer og små landsbyer. Vi bor centralt i skønne Sassnitz, som er kendt for sine 
elegante, gamle villaer, hyggelige havn og flotte strandpromenade. Herfra besøger vi bl.a. 
den gamle hansestad Stralsund og kører med damplokomotiv til den mondæne kurbade-
by Binz. Vi oplever også Østersøens særegne naturscenerier, når vi kører i traktortog til 
Kap Arkona, som er ”Tysklands Nordkap” og tager på en herlig sejltur langs kysten. 

UDREJSE 
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neumünster og 
ankomst til Sassnitz først på aftenen. 

RÜGEN
På Rügen spiller turismen en stor rolle, men der er 
stadig spor af øens historiske erhverv som fiskeri og 
landbrug. Af historiske og politiske grunde stod ud-
viklingen på øen til en vis grad stille under Tysklands 
deling, men siden genforeningen har øen gennemgået 

en hastig udvikling og viser sig i dag imponerende 
frem for de besøgende.

Sassnitz – Kap Arkona – heldagstur
Om formiddagen går vi en tur i Sassnitz og ser 
den gamle bydel med flotte eksempler på Rügens 
karakteristiske “Bäderarchitektur”, som er en speciel 
ornamentering på de gamle villaer. Vi fortsætter ad 
strandpromenaden til den hyggelige, lille fiskerihavn, 
hvor der bliver tid til på egen hånd at nyde atmosfæ-

ren og udsigten over Østersøen. Om eftermiddagen 
går turen via Jasmund Nationalpark til Puttgarten, 
hvor et traktortog bringer os ud til Kap Arkona, som er 
“Tysklands Nordkap”. Til stedet knytter sig historien 
om det slaviske folk, venderne, der oprindeligt beboe-
de øen, og vi ser en statue af deres guddom Svantevit, 
samt nyder udsigten over Østersøen. Der er også 
mulighed for at besøge den lille, idylliske fiskerlands-
by Vitt, som vidner om den tid, hvor fiskeriet var det 
vigtigste erhverv på Rügen.

Det sydøstlige Rügen – heldagstur
Vi kører sydpå til Putbus, også kaldet “Den Hvide By”. 
Byen blev grundlagt i 1810 af fyrst Wilhelm Malte 1., 
som også byggede sig et residensslot, der desværre 
blev revet ned af DDR-styret i 1962. Vi ser de centrale 
pladser og spadserer en lille tur i den smukke slots-
park med de mange store, gamle træer. Fra Putbus 
kører vi med damplokomotivet “Rasende Roland” ad 
den smalsporede jernbane til Binz, som er Rügens 
mest mondæne badeby. Her bliver der tid på egen 
hånd til at nyde den charmerende atmosfære med 
smukt restaurerede villaer og badehoteller, mange 
butikker og den lange badebro med en imponerende 
udsigt over byen og kysten. På hjemturen kører vi 
til Prora, hvor Hitler opførte et af verdens største 

Rügen – øen i Østersøen

Nationalparken Jasmund 
er kendtegnet ved de 
imponerende kridtklinter

Traktortoget bringer os ud til Kap Arona, 
kendt som ’Tysklands Nordkap’

feriehoteller Kolos von Prora. Byggeriet blev aldrig 
helt færdigt på grund af krigens udbrud og står i dag 
som et vidnesbyrd om hans storhedsvanvid. Vi ser 
bygningerne, som i dag er ved at blive ombygget til 
et mondænt lejlighedskompleks med hoteller og 
lejligheder. Togturen fra Putbus til Binz koster DKK 
35 pr. person og skal bestilles ved tilmelding.

Stralsund – heldagstur
Fra Rügen kører vi over på fastlandet til den gamle 
hansestad Stralsund, hvis arkitektur vidner om 
Hanseforbundets storhedstid. Efter Tysklands genfor-
ening har man restaureret store dele af den gamle by-
del, der nu er optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste. 
Vi går en lille byrundtur, hvor vi bl.a. ser byens ældste 
gade Fährstrasse, og det gamle torv med de smukke 
gavlhuse, rådhuset og Nicolaikirche. Der bliver tid 
på egen hånd, inden vi først på eftermiddagen kører 
tilbage til Rügen og Sassnitz.

Kongestolen
Smuk sejltur på Østersøen langs med de imponerende 
kridtklinter, hvor vi kan nyde udsigten til det fascine-
rende klippefremspring “Kongestolen”. Sejlturen er 
afhængig af vejret og varer ca. 1½ time.

HJEMREJSE
Hjemturen foregår via Sassnitz og Neumünster med 
indkøbspause ved grænsen og sen frokostbuffet i 
Rødekro.

Rügen Hotel er centralt beliggende 
i Sassnitz ved gågaden og havnen 
med et aktivt miljø. Fra hotellet 

er der direkte udsigt til havnen 
med Europas længste ydermole. 
Enkelte værelser er med havudsigt. 
Rügen Hotel råder over elevator, 
restaurant, morgenmadsrestaurant 
på 9. sal med panoramaudsigt over 
Østersøen, bar samt indendørs pool 
og sauna. Alle værelser er nyreno-
verede med bad og toilet, telefon og 
TV. Forplejningen er god med buffet 
om morgenen og 3-retters menu 
eller buffet om aftenen. 
www.ruegen-hotel.de

BUSREJSE • 5 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

11. maj 4D 3.895
25. maj 4D 3.995

3. juni 4D 3.995
17. juni 4D 4.095
23. juni 4D 4.095

1. juli 4D 4.095
13. juli 4D 4.095
27. juli 4D 4.095
3. august 4D 4.095

10. august 4D 4.195
17. august 4D 4.195
24. august 4D 4.195

1. september 4D 3.995
7. september 4D 3.995

14. september 4D 3.995
21. september 4D 3.795

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 500
Tillæg for værelse med havudsigt 100
Rabat for 3. person på værelse 390

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 4 overnatninger på Rügen
• 4 x morgenmad
• 4 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer, sejltur og togtur
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Traktortog Kap Arkona ca. EUR 4,50. 
Sejltur til kridtklinterne ca. EUR 14.

VALUTA Euro (EUR)

VEJRET Sassnitz (gns) maj-sept. 16°-22°

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/RUG


