
 
NNF’s Forbunds Seniorer: 
 

 

Gode venner! 

 
Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt 
praktisk information. 

 
For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen afvikles i følgende 
periode: 
 

Udrejse: den 24. august. Hjemrejse: den 27. august 
 
Opsamling: Deltagere bosiddende Vest for Storebælt samles op på Middelfart 
Rasteplads, - første afkørsel (58 B) efter den nye Lillebæltsbro. Bussen kører fra 
rastepladsen kl. 07.30, mød op i god tid. 

 
Deltagere bosiddende  Øst for Storebælt, står på bussen ved NNF- huset på 

Frederiksberg kl. 10.30.  Der kan parkeres ved NNF- huset. 
 
Efter afgangen fra Frederiksberg (kl. 10.30) er der kaffe og rundstykker i bussen. 

 
Der serveres frokost på Færgen fra Gedser til Rostock. 

 
Husk: 
Gyldigt pas, samt det blå sygesikringskort, som dækker almindelig lægefagligt 

behandling  jfr. reglerne her i landet. 
 
Endvidere vil det være hensigtsmæssigt. at din rejseforsikring er opdateret. 

 
Sidst men ikke mindst, - glem nu ikke dit altid gode humør! 

 
Jeg ser frem til et gensyn ved bussen 
 

Venligst 
Poul Kronvold  

Formand. 
 
Ps. Der henvises til vedhæftede turprogram. 



 
 

 
 

Med Panter Rejser til Rügen:

 
 

 

 
Transport 

 Kørsel i moderne 4* turistbus 

 Bussen er bemandet med dygtig og rutineret chauffør 

 Sejlads Gedser/Rostock på udrejse 

 Sejlads Puttgarten/Rødby på hjemrejse  

 Alle regler om køre- og hviletid overholdes  

 Buskørsel på udflugter 

 

Rejseleder/chafførguide 

 Der er ikke rejseleder med på turen; derimod en chaufførguide, som 

fortæller undervejs 
 

 

Områdebeskrivelse og dagsprogrammer: 
 

Rügen-Stralsund 
- det tyske ferieparadis ved Østersøen  



 
Hansestaden Stralsund ligger i delstaten Mecklenburg- Vorpommern, ved 
Stralsund, som er et stræde i Østersøen. Den geografiske nærhed til øen 

Rügen har også indbragt byen betegnelsen ”porten til Rügen”. Den 
historiske bykerne har bevaret sit middelalderlige præg. Den er med sin 
historie, den enestående beliggenhed ved vandet og de mange historiske 

Tysklands største ø og næsten dobbelt så stor som Bornholm og består 
egentligt af cirka 30 halvøer og småøer. Øen er forbundet med fastlandet af 

en højbro, der er over 4 kilometer lang. 
bygninger et highlight i den nordtyske region. Rügen er med sine 976 km²  
Stralsund med historisk bykerne 

Tysklands største ø, Rügen 
Havneromantik i Wismar 

 
1. dag: Afrejse og Stralsund 
Vi starter i Middelfart og kører via Frederiksberg mod Gedser hvor vi skal med 

færgen til Rostock kl. 13.30 Ombord går vi i restauranten til frokost buffet inkl. 
fri øl, vand, vin og kaffe/te. Vi fortsætter fra Rostock til Stralsund. Her køres en 
lille rundtur i bykernen inden vi indkvarteres på vort hotel, som ligger i gåafstand 

fra den middelalderlige bydel og havnen. Middag på hotellet.  
 

2. dag: Rügen 
Vi starter dagens udflugt med en pragtfuld tur gennem den vestlige del af Rügen, 
hvor vi får et rigtig godt indtryk af Rügens skønne natur. Vores første mål er Kap 

Arkona på spidsen af Rügen. Det var her, at Valdemar Sejr og Bisp Absalon slog 
den vendiske sørøverhær. Det sidste stykke kører vi med et lille tog op til resterne 

af de 1000 år gamle fæstningsvolde. Der er en flot udsigt over Østersøen. Herfra 
fortsætter vi til de høje kridtklinter ved Stubbenkammer. Af de majestætiske 
klinter af hvidt kridt, som rager op af det blågrønne hav, er den mest berømte den 

118 meter høje Königstuhl. I havnebyen Sassnitz vil det være muligt i godt vejr at 
komme ud at sejle langs klinterne. Middag på hotellet. 
 

 
 

3. dag: Stralsund og Peenemünde  
Om formiddagen skal vi opleve Stralsund med den UNESCO beskyttede bykerne. 
Stralsund tilhørte Sverige i perioden 1648-1815. Her er et forbavsende stort antal 

historiske bygninger og hyggelige gamle gader, som har overlevet talrige krige i 
tidens løb. Tæt ved hinanden ligger det gotiske rådhus og den over 750 år gamle 
Nikolaikirche. Om eftermiddagen kører vi en tur langs kysten til Peenemünde der 

ligger på øen Usedom. Under den Kolde Krig blev stedet brugt til militære formål, 
og det var derfor først efter Murens Fald i 1989, at offentligheden fik adgang til 



området. Selve byen Peenemünde er i dag præget af forfaldne bygninger, men 
hovedattraktionen er Historisk -Technisches Informationscentrum. Dette 

museum ligger i det område, hvor tyskerne eksperimenterede med højteknologisk 
raketforskning fra slutningen af 1930'erne til slutningen af Anden Verdenskrig. 

Peenemünde anses for at være rumforskningens fødested. I 1945 nåede en V2-
raket ud i rummet som det første menneskeskabte objekt. Tilbage på hotellet er 
der middag.  

 
4. dag: Wismar og hjemrejse 
Wismar, den smukke gamle Hansestad, er kendt for sin havneromantik. Mange af 

byens gamle borgerhuse, kirker og pladser er omhyggeligt restaurerede. Byen har 
også Nordtysklands største markedsplads med de store murstenskirker blandt de 

mange værdifulde vidnesbyrd fra hansetiden, der fik UNESCO til at erklære 
byanlægget for verdens kulturarv. Efter tid i byen fortsætter vi mod Puttgarten 
hvor vi skal med færgen, men inden vil der være tid til at handle i Bordershoppen.  

 

 

Her skal vi bo under turen: 
 
Inter City Hotel Stralsund 3* - Ligger centralt i Stralsund, tæt på den 
middelalderlige gamle bydel. Hotellet har restaurant og bar. Gode lyse moderne 

værelser med bad og toilet, TV, radio, internetadgang og minibar. Gratis adgang 
til offentlig transport i Stralsund og på Rügen. 

www.intercityhotel.com/de/stralsund 
 
  

 

http://www.intercityhotel.com/de/stralsund


 

 


