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Recknitztal Hotel, Marlow

Vi bor lugnt och skönt i Marlow på ett fint hotell med spa

avdelning där vi kan koppla av efter en dag på stan. Vi

besöker de gemytliga julmarknaderna i Rostock och

Stralsund och kan gå och shoppa på dagarna för att sen

på kvällen återvända och äta middag på hotellet. Resan

hit går via Öresundsbron och färjan från Gedser till

Rostock tur och retur. Vi planerar även göra ett

shoppingstopp i Rostock längs vägen.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc. Frukostbuffé, tre middagar,

reseledare.



Dag 1 Hemorten - Marlow

Vi avreser från Skåne på morgonen via Öresundsbron och färjan Gedser-Rostock ner till Tyskland. Här gör vi ett stopp

för inköp innan vi beger oss upp till Marlow där vi ska bo tre nätter på Recknitzal Hotel. Det är ett fyrstjärnigt hotell med

fina rum och en relaxavdelning. I hotellets restaurang serveras vi varje dag middag på kvällen.

Dag 2-3 Rostock och Stralsund

Efter en lugn morgon där vi njuter av den stora frukostbuffen på hotellet beger vi oss till Rostock. Här tar reseledaren

med oss på en stadsrundtur så vi får lite bakgrund till den intressanta Hansa staden och får se dess sevärdheter. Sen är

det fritt att botanisera runt bland butiker och serveringar och förstås den stora julmarknaden. På kvällen återvänder vi till

Marlow där dagen avslutas med en gemensam middag.

Nästa dag har samma upplägg men denna gång åker vi åt andra hållet till Stralsund, även kallad porten till Rügen.

Reseeldaren visar oss först runt så vi vet var vi ska röra oss och titta på. Sen blir det fritt för shopping och egna strövtåg

på julmarknaden.

På kvällen är det skönt att sätta sig till bords på hotellets restaurang och avnjuta middagen.

Dag 3 Marlow-hemorten

Då var det dags att packa väskorna och efter frukost checka ut från hotellet. Idag gör vi ett besök på Karls

jordgubbsgård. Här kan man gå runt och titta på samlingarna och produktionen. Så här års arrangerar man is-utställning

med olika teman varje år, men det är separat entré till denna som tillkommer. 

Vi tar oss sedan till färjeläget i Rostock för färd till Gedser. Färden går härefter upp genom Danmark till Öresundsbron

hem till Sverige och Skåne.

HOTELLFAKTA
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