
BUSREJSE – 5 DAGE

Afrejse   Hjemkomst                           Pris      
Søndag 02.09     Torsdag 06.09     3.999,-

Evt. tillæg
Enkeltværelse    500,-

PanterPrisen inkluderer 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i moderne 4-stjernet turistbus
• Dygtig og rutineret chauffør
• Erfaren dansk rejseleder
• 1 x rundstykke og kaffe/the på udrejsedagen   
• 4 overnatninger med morgenmad
• 4 x middag / buffet
• Sejltur i Plön
• Togtur med damplokomotivet ”Molli”
•	 Alle	nævnte	udflugter	ekskl.	ikke	nævnte	entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag til Rejsegarantifonden

Hotel
Hotel Wyndham Garden Wismar 4*, er beliggende i byen 
Gälgelow ca. 10 min kørsel fra Wismar. Alle værelser har eget bad 
og toilet, tv samt gratis Wi-Fi. På hotellet er der en lækker spa 
afdeling med pool, sauna damp- og spabad, der frit kan benyttes. 
Restauranten servere lokale og internationale retter.

wyndhamhotels.com/wyndham-garden/wismar

Wismar
Sejltur i Plön, historiske Wismar og Schwerin

KULTUR OG NATURREJSE
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På denne rejse oplever du det bedste af delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern. Fra den betagende natur på 
sejlades i Plön, til nostalgisk togtur med damplokomotivet 
”Molli”. 

Der bliver god tid til at nyde roen og slappe af i de skønne 
omgivelser. Samt interessante besøg i Rostock, Wismar og 
Schwerin.  

ENTRÉER 
INKL.



Fortsat fra forrige side

DIVERSE

I Tyskland benyttes Euro

DAGSPROGRAM

1. dag: Udrejse og Plön  
Efter opsamling går turen mod grænsen til Tyskland, 
vi har ophold undervejs for at spise rundstykker. 
Med passende pauser undervejs kører vi via Kiel til 
Plön. Byen er smukt beliggende ved Großer Plöner 
See. Vi ser byens slot der tidligere var hjemsted for 
danske Christian V. Der bliver tid til frokost, inden vi 
naturligvis	skal	på	en	flot	sejltur	på	søen.	Fra	byen	
Timmerdorf glider vi stille gennem vandet og nyder 
udsigten fra båden. Tilbage på land forsætter vi 
rejsen, forbi Kiel til hotellet hvor vi ankommer sidst 
på eftermiddagen. Der vil være tid til at se nærmere 
på området inden vi mødes til fælles middag.   

2. dag: Wismar
Dagen i dag skal bruges i Wismar. Den historiske 
bykerne er optaget på UNESCO´s liste over verdens 
kulturarv. Rejselederen tager os på en rundtur, 
hvor vi bl.a. ser Nordtysklands største, og måske 
smukkeste markedsplads. Her bliver der tid på egen 
hånd til at indsnuse byens charme, kigge på de 
mange takkede gavle, og gamle købmandshuse, 
eller man kan nyde det på en af de hyggelige caféer 
omkring torvet.  Wismar var fra 1648 til 1803 under 
svensk styre og det præger stadig byen. ”Der 
Alte Schwede” er byens ældste bygning, som vi 
naturligvis også ser.

3. dag: Mecklenburg-Vorpommern og togtur
Efter morgenmaden skal vi på opdagelse i 
Mecklenburg-Vorpommern, delstaten med 1,6 
mio. indbyggere. Vi kører til Kühlungborn, et stort 
ferieområde ved Østersøen. Her bliver der tid til en 
gåtur ved vandet, inden vi skal med det nostalgiske 
damplokomotiv ”Molli” til Bad Doberan, der har 
kørt på strækningen siden 1886. Herefter besøger 
vi Rostock, hvor der bliver mulighed for frokost. Vi 
oplever den maritime stemning i byen, og selvom 
der er færre søfolk på havnen end tidligere, giver 
havnen en enestående stemning for byen. Hen på 
eftermiddagen kører vi retur til hotellet, hvor der til 
aften er fælles middag.

4. dag: Schwerin  
I dag besøger vi hovedstaden i Mecklenburg-
Vorpommern, Schwerin. Vi ser det 6-kantede slot, 
der i dag er parlament for delstaten, men som 
tidligere var fyrstensresidens. Det er beliggende 
på en lille ø i den store Schwerin Sø. Der bliver tid 
til frokost og shopping i det store indkøbscenter 
Schlossarkade. Tæt på markedspladsen ligger 
Domkirken, hvis byggeri startede tilbage i 1172, og 
først efter 76 år var færdigbygget og indviet i 1248. 
I	domkirken	findes	den	smukke	altertavle	fra	1325	
samt et kæmpe orgel med over 5.000 piber.   

5. dag: Lübeck og hjemrejse 
Vi pakker bussen efter morgenmaden, men inden 
vi begynder hjemrejsen, besøger vi Hansestaden 
Lübeck. Her ser vi den smukke og historiske 
bykerne, hvor der vil være tid til frokost inden vi 
fortsætter vores hjemrejse mod Danmark. Vi gør 
hold ved grænsen, hvor der vil være mulighed for 
indkøb inden vi fortsætter mod vores hjembyer.

Entreer på udflugter (ca. priser): 
Schwerin Slot    ............................................................. Eur  7,-
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