
Bli med på vår 4 dagars resa till 
Stralsund, gamla svenskbygder med 

Tysklands största ö, Rügen 
 
 
Välkomna till vår 4-dagars resa som går till ett av Nordtysklands mest natursköna områden, med ön 
Rügen och hansestaden Stralsund på landsidan. Unna dig en kortsemester till detta enastående 
område, som erbjuder en mångfald som man kanske inte finner någon annanstans vid Östersjön. Vi 
möts av olika landskapstyper med de karaktäristiska vita strandklipporna, vackra alléer, lyxiga 
badorter och trivsamma små samhällen. Inkvartering sker på förstklassiga Arcona Hotel Baltic inne i 
centrala Stralsund, alternativt på InterCity Hotel Stralsund, eller på ett av många förstklassiga hotell på 
Rügen. Givetvis blir det även tid för border-shopping innan vi vänder hemåt.  
 

 

Dag 1:  Mot Trelleborg, färja till Rügen och sedan till hotellet 
Avresa från era hemorter på morgonen eller tidig förmiddag. Vi börjar nu vår färd söderut mot 
Tyskland. Paus för bensträck längs vägen innan vi passerar Malmö och kommer till Trelleborg vid 12-
tiden. Färjan direkt till Tyskland avgår kl. 12.45. Under 3 timmar och 45 minuters färjeöverfart får vi tid 
att äta lunch på egen hand samt shoppa lite i butikerna ombord. Kl. 16.30 ankommer vi Sassnitz på 
Rügen och vi kör direkt till Stralsund via den nya bron frän Rügen till fastlandet. Vi checkar in på fina 
Arcona Hotel Baltic beläget i centrum och nära hamnen. Efter ankomsten serveras en god middag i 
restaurangen innan några av oss kanske vill promenera till Gamla Stan för en pubrunda.  Alternativt 
bor vi på ett annat förstklassigt hotell i Stralsund, eller på ett av många förstklassiga hotell på Rügen,  
t ex. i Bergen, Binz eller Trent.  

 
Dag 2:  Stralsund och 
Rügen med kunnig 
lokalguide. 
Efter en god frukost 
kommer vår lokalguide 
Eva Eriksson som skall 
vara med oss under hela 
dagen. Först gör vi en 
rundtur i Stralsund där vi 
ser rådhuset, kyrkorna 
och de vackra villorna 
från hansatiden. Vi kör 
därefter över bron och ut 
på Rügen, som är 
Tysklands största ö. 
Något som kanske inte 
alla känner till är att 
Rügen faktiskt var 
svenskt för inte så länge 
sedan!  Det var under 

Stralsund – Marktplatz    (Foto: DZT-MVP)                         
 

stormaktstiden då Gustav II Adolf och Karl XII härjade som värst i Europa. 1648 erövrade Sverige den 
del av norra Tyskland där Rügen ingår, som brukar kallas för ”svenska Pommern”. Den svenska 
kronan behöll sitt inflytande över provinsen i nästan tvåhundra år. Så det är kanske ingen slump att så 
många svenskar trivs så bra här på Rügen! Färden går mot norr för att beskåda Kap Arkona, fyren 
längst upp på norra Rügen, också kallat ”Tysklands Nordkap”. Här ligger också en av öns populäraste 
sevärdheter. Stubbenkammer, så kallas de branta vita klippor av kritsten som har blivit något av en 
symbol för Rügen. Stubbenkammers näst högsta punkt heter Köningsstuhl – ”kungastolen”, från vilken 
man har en storartad utsikt över Östersjön, 118 m ö h. Vi besöker därefter Binz, som är öns mest 
kända badort. Här tar i en längre paus för lunch på egen hand samt kanske en promenad. På vägen 
tillbaka besöker vi Prora, där Hiltler påbörjade mastodontbygget Prorer Wiek. Anläggningen anses 
vara ett utmärkt exempel på nazitidens arkitektur. Idag är delar av den ett museum, andra delar 
innehåller affärer och restauranger, men större delen står övergiven. En debatt pågår om vad 
byggnaderna ska användas till. Fulla av intryck återvänder vi till vårt hotell för gemensam middag.   



Dag 3: Ledig dag i Stralsund 
och båttur i hamnen 
 

Dagen idag är helt ledig för 
egna strövtåg i Stralsund. Ett 
måste är dock att besöka 
akvariet ”Ozeaneum”, invigd 
2008 och som är Norra Europas 
största. Här färdas man från 
Östersjön till Nordsjön och ända 
upp till de arktiska vattnen via 
gigantiska bassänger.  Man kan 
se in i denna undervattensvärld 
från alla håll, även underifrån. 
Annars är lördag den stora 
shoppingdagen för tyskarna, 
och i stadens varuhus kan vi 
fynda, eller för de som hellre vill 
njuta försommaren, kanske ta 
en kall tysk pilsner på en av 
stadens många uteserveringar. 
Möjligheterna är många. På 
eftermiddagen samlas vi för att 
åka en så kallad ”Hafen-
rundfahrt” med båt runt 
Stralsund.  Middag på hotellet. 
 

 
Vacker natur på Norra Rügen    (Foto: DZT-MVP) 
 
Dag 4:  Tillbaka mot våra hemorter med paus för ”Border-shopping” 
Efter frukost startar vi på hemresan, där vi först stannar till i Sassnitz för att besöka ”Border- Shopen” 
innan färjan över till Trelleborg avgår kl. 12.45.  Kl. 16.30 är vi åter i Sverige och kör direkt ut på E6:an 
runt Malmö. En sista paus för bensträck gör vi längs vägen innan vi är hemma igen efter en trevlig 
utflykt i Sverigehistorisk anda.    
 

 
Kap Arcona – Tysklands ”Nordkap”      (Foto: DZT-MVP) 
 

 
 



 
Pris:  
Beroende på antal i bussen. Vi skräddaryr resan just som du vill ha den och med det antal ni planerar att bli. 
Kontakta oss för offert! 

 

 

I priset kan ingå:  

- Bussresa i modern turistbuss inkl. färja Trelleborg-Sassnitz t/r 
- Tre övernattningar i dubbelrum på fyrstjärniga Arcona Hotel Baltic i Stralsund inkl. middag och frukost 

(alternativt annat boende i Stralsund, eller på Rügen) 
- Lokalguide Eva Eriksson guidar oss hela dagen i Stralsund och på Rügen dag 2 
- Besök vid Kap Arcona och Königsstuhl på norra Rügen 
- Båttur i Stralsunds hamn med omnejd på eftermiddagen dag 3 
- EU-moms (resemoms)  
- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 
 
 
Resan kan köras: Året om, men perioden april – oktober rekommenderas. 

 
 

Researrangör:  Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid 
kammarkollegiet.  www.komfortresor.se   och    www.kammarkollegiet.se/resegarantier  
 

  
 
 
För mera information om olika sevärdheter på resan, kan Du via Internet surfa in på följande sajter: 
www.stenaline.se (Färjebolaget vi åker med)  
http://baltic.arcona.de/   (Vårt fina hotell i Stralsund)  
www.stralsundtourismus.de/se/ (Turistiformation på svenska om Stralsund) 
www.ruegen.de (information på tyska om ön Rügen) 
www.kap-arkona.de (Tysklands Nordkap – Kap Arcona) 
www.koenigsstuhl.com (Information om Königsstuhl, Stubbenkammer och de kritvita klipporna) 
www.ozeaneum.de (Det fantastiska akvariet i Stralsund) 
www.weisse-flotte.de  (Båttur i Stralsunds hamn) 
www.binz.de (turistinformation om badorten Binz) 
www.dokumentationszentrum-prora.de/seiten_english/swedish.html (Historik om Proras mastodontbygge)  

 
 
 
 
 

 
 

Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg  tel 031-41 12 00 

http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier
http://www.stenaline.se/
http://baltic.arcona.de/
http://www.stralsundtourismus.de/se/
http://www.ruegen.de/
http://www.kap-arkona.de/
http://www.koenigsstuhl.com/
http://www.ozeaneum.de/
http://www.weisse-flotte.de/
http://www.binz.de/
http://www.dokumentationszentrum-prora.de/seiten_english/swedish.html

