BUSREIZEN 2017

Zonne-Eiland Rügen

6-DAAGSE STANDPLAATSREIS

08/05 - 13/05

RÜGEN IS GELEGEN AAN DE OOSTZEEKUST IN DUITSLAND. HET IS NIET ALLEEN HET
GROOTSTE EILAND VAN DUITSLAND, MAAR ZEKER OOK HET MOOISTE EN MEEST
AFWISSELENDE. DE STEILE ROTSEN, GELE ZANDSTRANDEN EN HET HEUVELACHTIGE
BINNENLAND MAAKT DEZE REIS IN ALLE OPZICHTEN ZEKER DE MOEITE WAARD.

DAG 1: MAANDAG 8 MEI Na de ophaalroute rijdt u naar een restaurant voor de eerste stop.
Onder het genot van een kop koffie kunt u kennis maken met uw reisgenoten. We vervolgen onze
reis. Met onderweg de nodige stops, komen we in de namiddag aan bij ons hotel in Sellin.
’s Avonds kunt u genieten van een heerlijk diner.

REISINFORMATIE
Reis : Rügen, Duitsland
6-daagse standplaatsreis

DAG 2: DINSDAG 9 MEI Na het ontbijt gaat u met uw reisgenoten op weg naar Göhren, van
oorsprong een boerendorp en vissersdorp. Hier aangekomen krijgt u een kopje koffie aangeboden.
Dan staat Rasender Roland op ons te wachten. Met dit stoomtreintje maken we een schitterende
tocht over een smalspoor naar Putbus. Dit is misschien wel de mooiste stad van het eiland. Het is
de voormalige residentie van koningen en andere adellijken. Na wat vrije tijd en een gezamenlijke
lunch in Putbus, stapt u weer in de bus. Onder begeleiding van een kundige gids maken we een
prachtige tour over het eiland. De gids laat ons mooie plekjes zien en vertelt ons
vele wetenswaardigheden.

VERTREK: maandag 8 mei 2017
RETOUR: Zaterdag 13 mei 2017

DAG 3: WOENSDAG 10 MEI In de loop van de ochtend gaat u met het reisgezelschap naar de
moderne Hanzestad Stralsund aan de vaste wal, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van
UNESCO. Vroeger was Stralsund een stad die leefde van de visserij, daarom is het ook niet
zo gek dat de beschermheilige van de vissers (Nikolaus) zijn naam gaf aan de eerste kerk van
Stralsund (Kirche St. Nikolai). De oude binnenstad met zijn beroemde raadhuis, de gotische kerk,
het klooster en vestingwerken is door indrukwekkende vijvers en parken omgeven. U kunt dit op
eigen gelegenheid aanschouwen. ‘s Middags kunt u de stad vanuit een ander perspectief bekijken
namelijk via een havenrondvaart.
DAG 4: DONDERDAG 11 MEI Er staat een dagtocht naar het autoloze eiland Hiddensee op het
programma. De bus brengt ons naar de veerhaven in Schaprode. Hier gaan we aan boord voor de
overtocht naar Hiddensee. Tijdens de overtocht kunt u genieten van een kopje koffie. Op het eiland
gaat u met uw reisgenoten onder andere een huifkartocht maken en zo komt u in het dorpje Kloster.
Hier bezoeken wij het Heimatmuseum. Er is tijd voor het lunchpakket, winkelen of een wandeling.
Halverwege de middag stapt u weer in de huifkar naar de boot en varen we naar Schaprode, waar
de touringcar op ons staat te wachten.
DAG 5: VRIJDAG 12 MEI Vandaag gaat u richting het noordelijk deel van het eiland. We bezoeken
hier Kap Arkona, de ‘Noordkaap van Duitsland’, met de vuurtoren en het bunkercomplex uit de
DDR-periode. Vervolgens gaan we met de Arkonabahn naar de vissersdorpjes Vitt en Putgarten
waar u in de handwerkersboerderij kunt meekijken over de schouders van pottenbakkers, smeden
en steenslijpers. De prachtige vergezichten dragen bij aan deze mooie dag en we
bezoeken de hoogste krijtrots van het eiland, de Königstuhl (118
meter boven de zeespiegel). Aansluitend rijden we terug naar
ons hotel.
DAG 6: ZATERDAG 13 MEI Vanochtend neemt u afscheid van
Sellin en rijden we met enkele tussenstops weer naar Friesland,
voor het afscheidsdiner. Dan brengen wij u weer terug naar uw
opstapplaats.

Kosten voor deze verwenreis:
Boekingen vóór 1 maart 2017:
Toeslag 1-persoonskamer:

€ 879,00 p.p.
€ 849,00 p.p.
€ 65,00 p.p.

HOTELINFORMATIE
Standplaatshotel: Park Hotel Sellin, Duitsland
Faciliteiten:
Lift, restaurant, bar, wifi,
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet,
televisie, föhn
PRIJS IS INCLUSIEF
•	Vervoer in luxe touringcar, opstappen in
Friesland
• 2 x koffie met gebak
•	5 x overnachting in hotel o.b.v. half pension
(ontbijt en diner)
• Elke avond 1 consumptie bij het diner
• 6 x lunch(pakket)
• Bezoek aan Göhren, inclusief koffie
• Rasender Roland (Göhren – Putbus)
• Diverse kundige gidsen
• Bezoek aan Stralsund
• Havenrondvaart Stralsund
•	Dagtocht naar Hiddensee, inclusief
overtocht, koffie aan boord
• Huifkartocht
• Bezoek Kap Arkona, inclusief Arkonabahn
• Bezoek Vitt, Putgarden
• Bezoek Königstuhl
• Afscheidsdiner inclusief drankje
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