
 

 

 
 

Rügen och Stralsund 
Våren 2020 

 
Tysklands största ö, den gamla svenskön Rügen, är i dag ett besöksmål av stora mått. Inte undra 
på det. Rügen bjuder på vackra naturupplevelser, klassiska badorter och majestätiskt vita 
kalkklippor som stupar ned i det blå havet. Samtidigt befinner vi oss på spännande historisk mark 
där flera platser har mycket att berätta om tiden som flytt. 
 
Dag 1: Lund/Malmö – Trelleborg – Sassnitz/Rügen – Kap Arkona - Stralsund 
Vi samlas på morgonen för avresa från Lund och Malmö. Bussen tar oss till Trelleborg 
och på Stena Lines färja mot Sassnitz. Överfarten tar ca 4 timmar och det finns tid för 
lunch ombord. Vid klockan 14.00 rullar vi av färjan och vi är på Rügen! Här möts vi 
både av städer med en lång historia och mäktiga naturupplevelser. Under 
eftermiddagen åker vi med turisttåget Arkonabahn och besöker fyrtornen vid Kap 
Arkona, Rügens nordligaste punkt. Gemensam fika innan vi styr mot Stralsund och vårt 
hotell. Framåt kvällen checkar vi in på Hotel Intercity i Stralsund. Middag på vårt hotell 
i Stralsund.  
 

Dag 2: Greifswald och Stralsund 
Efter frukost åker vi till Greifswald, där vi bland annat tittar på kyrkan där Gustav II 
Adolfs stoft förvarades innan det transporterades till Sverige. Vi besöker också arméns 
försöksanstalt i Peenemünde. Det här var mellan 1936 och 1945 ett av världens mest 
moderna teknologicentra och andra världskrigets V1- och V2-raketer utprovades här. 
På Luftwaffes exprimentplats alldeles i närheten, testades flygande föremål med en för 
den tiden revolutionerande teknik. 
Framåt kvällen tar vår reseledare med oss på en stadspromenad i Stralsund. Stralsund 
är en Hansastad som var i svensk ägo under nästan 170 år och först år 1815 tillföll 
staden Preussen. Gamla staden är mycket sevärd och stadshuset är byggt redan på 
1200-talet. Vi avslutar vandringen med en god middag på restaurang.  
 
 



 

 

Dag 3: Rügen, Kritklipporna, Prora, badorterna och ångtåget 
Vi lämnar hotellet för en heldag på Rügen, badorterna med bla Binz med den vackra 
strandpromenaden, Putbus med sina vitmålade hus och vi ser också den enorma 
kolossen Prora, Hitlers semesteranläggningen vid Prorer Wiek som nästan blev klar 
innan kriget bröt ut, men aldrig togs i bruk för sitt ursprungliga syfte. Vi gör också ett 
besök vid kritklipporna i Nationalparken Jasmund.  
Gemensam lunch under dagen och det bjuds också på en åktur med det intressanta museietåget 

”Rasande Roland” som i över hundra år transporterat både badgäster och bofasta på Rügen.  

Tillbaka i Stralsund blir det gemensam middag.  

Dag 4 : Stralsund – Rostock – Gedser – Malmö/Lund 
Det är dags för hemfärd. Hemresa går via Rostock, där det finns möjlighet till inköp. Vi 
tar färjan från Rostock till Gedser. Under överfarten finns det möjlighet att lunch 
ombord. På eftermiddagen är vi åter i Malmö och Lund. Rika på upplevelser tar vi farväl 
för den här gången! 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

INTERCITY HOTEL STRALSUND 

Uppskattat hotell som är väl beläget i centrala Stralsund, god standard, bra service och en 

tillmötesgående personal. 

Läge: Hotellet som har ljudisolerade fönster är beläget vid järnvägsstationen. Mycket goda lokala 

kommunikationer och cirka 5-10 minuters promenadväg till Stralsunds historiska centrum. 

Adress: Tribseer Damm 76, DE-184 37 STRALSUND Telefon: 0049-3831-2020 

Officiell klass: *** 

Våningar: 3 Rum: 114 Hiss: Ja 

Byggår: 2000 Renoverat: 2011 

På rummet: Dusch/bad, wc, telefon, TV, hårtork, minibar samt trådlös internetuppkoppling (mot 

eventuell avgift). 

Rummens storlek: Normal 

På hotellet: Restaurang, bar samt deponeringsmöjligheter 

 

 


