Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Kungslinjen med
katamaranen från Ystad till Sassnitz
Favorit i repris!
En härlig resa till Rügen/Rostock med rundtur, avkoppling och shopping!
2-dagarsresa
Avresa 21/7

Häng med på denna innehållsrika resa till Rügen/
Rostock! Vi åker från Ystad till Sassnitz med katamaranen som tar endast 2 tim. och 30 min. Om man
räknar in postjakterna Ystad-Stralsund, så har passagerartrafiken mellan Sverige och Tyskland existerat
sedan 1600-talet! Rügens omväxlande natur blandar sig fint med Rostocks historiska kvartér.

Program
Dag 1
Vi hämtar i Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl.08.30
- Borrby, kiosken kl.08.40 - Skillinge, torget kl.08.50 - Simrishamn, Godsmagasinet kl.09.05 - Gärsnäs, jvgst. kl.09.20
- Tomelilla, jvgst. kl.09.40 - Ystad, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen kl.10.00 - vidare till hamnen i Ystad och åker
ombord på katamaranen, som avgår kl.11.00.
Här ingår en lunch inkl öl, vin eller vatten samt kaffe.
Vi gör en rundtur på Rügen med stopp för eftermiddagskaffe
från bussen. Därefter lämnar vi ön via bron över Strelasund,
passerar förbi den gamla svenskstaden Stralsund och tar oss
vidare till Rostock för incheckning på Intercity Hotel Rostock.
Vid 18-tiden åker vi med bussen till Rådhuskällaren för att äta
en 2-rättersmiddag (ingår i resans pris) Efter middagen kan
den som vill gå med på en liten upptäcktsfärd längs gatorna

Dag 2
Frukostbuffé och utcheckning. Valmöjlighet ges. Liten rundvandring längs den medeltida stadsmuren och shopping på
gågatan Kröpeliner Strasse, alternativt åka till stora shoppingcentret Hansecenter. Här finns ALDI, Kaufland och ett flertal andra butiker att handla i. (på avg. den 14/4 är butikerna stängda
, vi besöker istället trevliga Karl`s i Rövershagen. Här finns allt!)
Vi avslutar med shoppng på Scandlines välsorterade Bordershop i hamnen, innan vi rullar ombord på färjan som tar oss från
Rostock till Gedser på knappt 2 timmar.
OBS. Idag finns möjlighet att boka till en stor dansk lunchbuffé
inkl. öl,vin el vatten. Pris 275:- beställes vid bokning av resan.
Via Danmark och Öresundsbron är vi åter i Sverige tidig kväll,
efter en spännande resa till Tyskland.
Pris och avgång
21/7

2395:-

I resans pris ingår: Buss- och båtresor, lunch dag 1 inkl. öl, vin eller vatten
samt kaffe, 2-rätters middag dag 1, broavgifter, vägskatter och 1 natt i dubbelrum inkl frukost.
Enkelrumstillägg:					 275:Med reservation för kurs- och prisändringar samt omkastning i programmet.

Bra att veta:
Full vaccinering och Vaccinpass
Giltigt pass skall medtagas
Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK)
Munskydd krävs på färjor, butiker och restauranger.
Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se
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