
 

 

Påstigningssted:   
Afgang: Busterminalen, Ndr. Stationsvej 17, 4200  kl. 06.30  
Hjemkost ca.:          kl. 21.00 

Uddrag af Rejsebestemmelser for Klingenberg Rejser. 
 
Bestilling og Betaling: 
Rejsebevis tilsendes sammen med 2 indbetalingskort, et til deposi-
tum og et til restbetaling.  
Depositum udgør kr. 1000,- pr. person og betales senest 10 dage 
efter modtagelsen.  
Tilmelding er ikke bindende fra vores side, før depositum er indbe-
talt.  
Restbetaling er 45 dage før afrejse. 
Skal rejsebeviset sendes pr. post tillægges et gebyr på 25,- 
 
Kundens afbestilling af rejsen: 
Afbestilling mere end 44 dage før afrejse er depositum tabt.  
Fra 44 - 31 dage før afrejse er 50 % af rejsens pris er tabt.  
Ved afbestilling fra 30 - 0 dage før afrejse er hele rejsens pris tabt.  
 
Pladser i bussen: 
Fordeles i takt med tilmelding.. 
Der køres med røgfri bus 
 
Bemærk:  
Ved afbud og/eller sygdom fra din rejseledsager / værelsesfælle og 
dermed ændring fra brug som dobbelt til enkeltværelse, skal der 
påregnes almindeligt tillæg for enkeltværelse. 
 
På denne rejse er rejsebestemmelser for Klingenberg Rejser 
gældende.  
 
Teknisk arrangør: 
 
Klingenberg Rejser 
Fulbyvej 4T 
4180 Sorø 
 
Medlem af rejsegarantifonden nr. 2075 

Tilmelding telefonisk i perioden: 
 15.02 - 26.06: 

 

 

5 dage 
 

26.09.21 - 30.09.21 

Slagelseegnens Lærerkreds 

Tlf.: 58 52 32 00 

Rügen 



 

 

INKLUDERET: 
4 x overnatning på Rügen Hotel 
4 x morgenmad 
4 x aftensmad 
1 x frokost 
1 x togtur 
1 x traktortog-tur 
Færge Gedser-Rostock 

 
Dansk rejseleder på hele rejsen 
Alle udflugter ifølge program  
 
Personlige forsikringer, ikke angivet 
entréer og drikkevarer er ikke inkluderet 
i rejsen. 

Tysklands største ø byder på store naturoplevelser. De kridhvide klinter 
rejser sig næsten lodret fra det blå hav og krones af de grønne skove på 
toppen. Her er 60 kilometer flotte sandstrande, charmerende badebyer og 
flotte strandpromenader.  
 
Sassnitz  
Havnebyen Sassnitz er vores base på Rügen. Her er et livligt havnemiljø, en 
hyggelig gågade og store naturoplevelser helt tæt på.  
Fra morgenmadsrestauranten på vores hotel kan vi nyde den flotte udsigt over 
Østersøen og samtidig glæde os over, at både havnen og gågaden er næsten 
lige udenfor døren. 
 
Kap Arkona – Tysklands Nordkap 
I dag kører vi til Rügens nordligste punkt, den imponerende klint Kap Arkona. På 
vejen dertil stopper vi i Altenkirche, hvis kirke blev bygget af danske munke. Ved 
Kap Arkona havde  venderne deres store borg, der blev indtaget af Valdemar 
den Store og Bisp Absalon.  
Med et ”traktortog” kører vi det sidste stykke helt ud til klippen, hvor den gamle 
fæstning lå i sin tid. Her kan vi selvfølgelig også nyde den fantastiske udsigt og 
se de to fyrtårne, som i dag nærmest er et symbol for Kap Arkona.  
Vi besøger også den lille smukt beliggende fiskerlandsby Vitt.  
Frokosten spiser vi på en hyggelig restaurant inden vi kører tilbage til Sassnitz. 

Bergen, ”Den hvide By” Putbus og damptoget ”Rasender Roland” 
Bergen er øens største by og uofficielle ”hovedstad”. Byen har været øboernes 
naturlige samlingspunkt gennem århundreder. Det ses tydeligt i den gamle by-
kerne, der byder på flotte, gamle bygninger i bindingsværk og masser af gode 
butikker.  
Herfra fortsætter vi til ”Den hvide By”, Putbus. Vi tager en lille rundtur i byen, som 
blev anlagt som residensby og bygget op omkring sit slot. DDR-styret rev slottet 
ned efter 2. verdenskrig, men den flotte slotspark og de smukke hvide adelspa-
læer står her endnu. Som en nostalgisk afslutning på dagen stiger vi ombord på 
damptoget ”Rasender Roland”. Nogle af vognene er op til 100 år gamle og ba-
nens navn er ment ironisk – turen foregår i roligt tempo så vi kan nyde de frodige 
og smukke landskaber, som togturen fører os igennem.  
Fra endestationen i Göhren, går turen lidt hurtigere med bus hjem til Sassnitz. 
 
Sejltur, Badebyen Binz og Prora 
I vores hjemby Sassnitz er der mulighed for at tage med på en lille sejltur og op-
leve Rügens flotte kystlinje og de stejle, hvide kridtklinter fra vandsiden.  
Efter sejlturen kører vi med bus til den gamle badeby Binz, der nok er den  smuk-
keste by langs Rügens kyst. Her ligger de gamle badehoteller med flotte veran-
daer og smukke udskæringer i rigtig ”schweizerstil”. I Binz er der mulighed for at 
få sig en frokost på én af de mange restauranter. På vejen tilbage til Sassnitz gør 
vi et holdt ved det enorme feriekompleks Prora, som Hitler lod opføre i 1930'erne. 
De store betonblokke med ferielejligheder strækker sig over hele 4,5 kilometer.  
 
Oplevelser på ud- og hjemrejsen – Zingst og Stralsund 
Vi sejler til Rostock og kører derfra til kurbyen Zingst. Her bliver der tid til at spad-
sere en tur på promenaden og måske nyde en kop kaffe med udsigt over Øster-
søen.  
På rejsens sidste dag besøger vi middelalderbyen Stralsund, der er berømt for sit 
helt specielle rådhus, den gamle bymur fra 1400-tallet og markedspladsen. 

Per pers. i delt dobbeltværelse:  4495,-  Tillæg for eneværelse:      540,-  


