
 
 

 Följ med Västerträffen på 3-dagars 

trivselresa till Stralsund och Rügen!   
   

Avresa fredag 12 april 2019 
 

Vi välkomnar alla ”Västerträffare” på ny vårresa som i år går till den gamla tyska hansastaden Stralsund 

samt Tysklands största ö - Rügen. Vi bor centralt på 4-stjärniga Arcona Hotel Baltic. Och självklart blir 

det gränsshopping hos Border Shop i hamnen i Rostock innan hemresan. 

 

Fredag 12/4: På väg mot Stralsund 

Samling hos Västerträffen kl. 08.00 där Leja Touring redan anlänt med sin förstklassiga buss. Vi hämtar 

även vid resecentrum Frölunda Torg kl. 08.10. Första etapp går till Hallandsåsen där det blir fikastopp. 

Sedan fortsätter vi vidare söderut mot Malmö och tar Öresundsbron över till Danmark. Vi passerar 

Kastrup och fortsätter till Gedser på Falster där färjan avgår kl. 15.00 till Rostock i Tyskland. Under två 

timmar får vi tid att såväl äta sen lunch på egen hand samt shoppa lite i butikerna ombord. Vid 17.00-

tiden kör vi av färjan och åker österut ca 1 timme och 15 minuters bussfärd till den gamla hansestaden 

Stralsund och checkar in på förstklassiga Arcona Hotel Baltic, ett av Stralsunds nyaste och mest moderna 

hotell. Kl. 19.30 samlas vi för gemensam middag i hotellets restaurang.  

Arcona Hotel Baltic i Stralsund
 

 

Lördag 13/4: Utflykt till Rügen – Tysklands största ö – och eftermiddagsströvtåg i Stralsund  

Frukost på vårt hotell. Kl. 09.00 kommer vår svensktalande lokalguide Eva Eriksson till vårt hotell som 

under fem timmar tar oss med på en rundtur på Rügen och därefter på en liten stadspromenad i Stralsund.  

Vi kör först 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 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 först till Putbus, som också kallas Rügens vita stad.  Därefter besöker vi Binz som är 

öns mest kända badort. Här tar i en liten paus för fika på egen hand samt kanske en promenad. På vägen 

tillbaka besöker vi Prora där Hitler 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 Stralsund där rundturen avslutas med en stadspromenad 

och så småningom lämnar Eva oss vid 14-tiden på Marktplatz. Eftermiddagen ledig till egna strövtåg.  

Kl. 19.30 serveras gemensam middag på hotellet. 
 

Söndag 14/4:  Hemåt igen efter en trevlig helg i Tyskland och med Border shopping i Rostock 

Efter frukost måste vi tyvärr lämna Stralsund. Vi åker nu direkt till hamnen i Rostock där vi först besöker 

Border Shop innan vi kör ombord på färjan som skall ta oss tillbaka till Gedser kl. 13.00. Ombord har 

vi möjlighet att äta lunch på egen hand. Därefter går resan norrut mot Köpenhamn och över 

Öresundsbron. Längs vägen hemåt tar vi ett par pauser innan vi är tillbaka vid Västerträffen vid 21-tiden 
 

          
Stralsund med bron över till Rügen                          Marktplatz i Stralsund  

 

PRIS: 2 950 kr   (Enkelrumstillägg: 550 kr) 

 

I priset ingår: 

- Bussresan med modern turistbuss från Leja Touring enligt resebeskrivningen  

- Öresundsbron t/r och färjan Gedser-Rostock t/r 

- Två övernattningar i dubbelrum på förstklassiga Arcona Hotel Baltic i Stralsund 

- Två middagar och två frukostar på hotellet  

- Svensktalande lokalguide Eva Eriksson i fem timmar för rundtur på Rügen och i Stralsund lördag 

- Besök på Border Shop för inköp av vårens och sommarens drycker och annat gott 

- Resemoms (EU-moms) 
 

Anmälan:  
Du anmäler dig till Janne Janson eller Gunilla Blomén, tel 0708-690376 eller 031-690376, alternativt 

på e-post till gunillablomen@gmail.com  eller   jannejanson43@gmail.com.  Först till kvarn gäller. 

Inbetalning sker till Komfort Resor efter att faktura skickas i mitten av februari. Betalningsfrist är 

fredag 8 mars.  

 

Avbeställningsskydd: 

Avbeställningsskydd har de allra flesta via sin hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master 

Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt betaltkort när du betalar, så finns ett avbeställningsskydd 

inkluderat hos de flesta svenska banker. Kolla detta för säkerhets skull! 

 

Researrangör:    

Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg, tel 031-41 12 00. 

Komfort Resor har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. Hemsida: www.komfortresor.se.  

För information om resegarantier besök www.kammarkollegiet.se/resegarantier  
 
 

Glöm ej passet! 
 

För mera information om olika sevärdheter etc. på resan, kan du via internet surfa in på följande sajter: 

https://baltic.arcona.de/en (Vårt fina hotell i Stralsund)     

www.stralsundtourismus.de/se/vaelkommen  (Turistinfo om Stralsund på svenska) 

www.rostock.border-shop.dk/  (Butiken för ”gränsshopping” i Rostock)   

www.oresundsbroen.se (Öresundsbron – information och historik) 

www.yr.no/sted/Tyskland/Mecklenburg-Vorpommern/Stralsund/  (info om hur vädret blir i Stralsund) 

www.scandlines.se  (Färjebolaget vi åker med) 

 

Välkomna till gamla svenskbygder i Tyskland! 
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