Rostock i juletid
3 dagar
Här möter Du en av de allra största julmarknaderna i norra
Tyskland, när nästan hela innerstan fylls av marknadsstånd
och tivoli. Omsorgsfullt pyntat och smyckat – precis som i en
vacker julsaga.
Dag 1
Hemorten-Rostock
Vi åker genom Sydsverige från våra hemorter via Jönköping
där vi tar en kortare rast någonstans i Småland. Färden
fortsätter ner mot Helsingborg för att där ta färja över till
Helsingör. Efter drygt två timmar genom Danmark når vi
Gedser för att där ta en ny färja, som tar oss till Rostock i
nordligaste Tyskland. Väl framme vid vårt centralt belägna
hotell checkar vi in och gör oss ”hemmastadda”. På resan med
avgång 13/12 intar vi en gemensam middag på kvällen.
Dag 2
Rostock
Efter frukost ger vi oss ut en tur med bussen och därefter fyller
vi dagen med vad vi själva önskar.
Dag 3
Rostock-Hemorten
Efter frukost packar vi in vårt bagage och oss själva i bussen
för att börja hemresan. Ombord på färjan som tar oss från
Rostock till Danmark kan man passa på att ta en fika, äta lite
eller bara gå och se sig omkring i butikerna. Väl i land
fortsätter vi bussresan och beräknar vara framme sen kväll i
våra hemorter efter en paus halvvägs, någonstans i Småland.

Med reservation för ev. ändringar

Faktaruta
Avresa: 3/12 2019
Pris: 2 995:- (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 590:- /pp
Avresa: 13/12 2019
Pris: 3 495:- (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 590:- /pp
Avgångstider:
Flen, Järnvägsstation 04:10
Katrineholm, Resecentrum 04:40
Oxelösund, Järnvägsstation 04:25
Nyköping, Brukslagarvägen 04:40
Skärblacka, Eskilsvägen 23 05:10
Norrköping Resecentrum C3-C6 05:30
Linköping, Fjärrbussterminal 06:05
Mjölby, MC Donald´s 06:30
I resans pris ingår:
- Bussresa och färja
- Reseledare
- Vägskatter
- 2 nätter på hotell med frukost
- Middag dag 1 (13/12)

Välkomna på resan!

Hotell:
Pentahotel Rostock
www.pentahotels.com/de/rostock/
Valuta: Euro (€)
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