
Rügen kort & gott

BESKRIVNING

Rügen kort & gott

2 dagar

En trevlig kortresa till Rügen med välsmakande pärlor.

Vi besöker både en bondgård och ett bryggeri och

njuter av deras produkter tillverkade med stor kärlek. Vi

bor i det charmiga Binz och de som vill kan andra dagen

välja att stanna och njuta av staden eller följa med till

någon av de andra kända badorterna.

RESEFAKTA

Allt detta ingå:

Resa i modern helturistbuss. Övernattning i dubbelrum

inkl. frukostbuffé. Lunch första dagen och middagsbuffé

andra dagen. Bryggeri visning med provning. Färje- och

vägavgifter samt moms. 



Dag 1 Hemorten-Binz

Vi reser på morgonen från våra olika orter i Skåne ner till Trelleborg där vi går på Stena Lines fina färja till Sassnitz.

Under överfarten som tar cirka fyra timmar väntar underhållning i form av bingo eller frågetävling. Det finns förstås även

möjlighet att äta och handla. När vi kommer i land på Rügen reser vi genom det vackra landskapet på den norra delen

av ön. Vi tar oss bort till västsidan och besöker där en bondgård och får ta del av hur livet är på gården där man odlar

både sparris och kål. Kom på våren och få reda på mer om hur man odlar det vita utsökta guldet. Vi äter även en

välsmakande lunch på gården som naturligtvis är lagad på deras egna råvaror, på våren är det Sparris som gäller!

Färden går sedan söder över och nu börjar vi bli lite törstiga så vi tittar in på ett trevligt mikrobryggeri. Vi får höra om

produktionen och naturligtvis smaka det goda ölet som här fått spännande smaksättningar. Vi åker här efter in till Binz

där vi ska bo en natt på det härliga Arkona Strandhotell som ligger utmed stranden i Binz. Kvällen är fri och helt efter

egna önskemål.

Dag 2 Binz-Hemorten

På förmiddagen kan man välja om man vill stanna kvar och njuta av Binz eller om man vill följa med till någon av de

vackra badorterna i ön sydöstra hörn. Orterna här är framförallt kända för sina vackra bryggor. Vi återvänder sen till Binz

och plockar upp de som valt att stanna kvar. Kanske har någon tagit traktor tåget upp till utsiktstornet i Granitz som

brukar erbjuda intressanta utställningar eller kanske den smalspåriga järnvägen. Vi tar oss nu gemensamt bort till Prora

och vidare till Sassnitz. Här finns det möjlighet till lite billig shopping innan vi tar oss ombord på färjan för hemfärd. Den

här gången ingår den goda middagsbuffén ombord på båten. På kvällen är vi åter i Skåne och det är dags att ta farväl

för denna gång.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris från:


