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Ön Rügen som är belägen i södra Östersjön har ett mycket spännande förflutet. 
Den tillhörde Sverige under tvåhundra år och var en viktig del av det som 
kallades Svenska Pommern. Här ligger anrika hotell och pensionat från 
sekelskiftet och ett flertal kända bad- och kurorter. Vi upptäcker Stralsund, en 
stad med mycket att erbjuda och med en vacker och historisk stadskärna som 
även den har en historisk anknytning till Sverige. 
 
Dag 1: Torsdag 5.9. Helsingfors-Stralsund 
Finnairs flyg avgår från Helsingfors kl. 11:25. Ankomst till Berlin kl. 12:25. Ingves & 
Svanbäcks buss möter vid flygplatsen och vi kör norrut mot Stralsund via Neubrandenburg. 
Lätt lunch/kaffepaus på lämpligt ställe. Inkvartering för fyra nätter på Inter City Hotel 
Stralsund. Gemensam 3-rätters middag på Hansekeller im Zunfthaus 
 
Dag 2: Fredag 6.9. Stralsund 
Frukost på hotellet. Stadsvandring med professor Jens Olesen. Här finns en mängd historiska 
byggnader och en medeltidshamn som är värd ett besök. Gemensam 2-rätters lunch på Fritz 
Braugasthaus som ligger nära Ozeanuem. Staden är inte så stor och de flesta sevärdheter 
ligger på bekvämt gångavstånd till varandra. Vi hela dagen i centrum och har gott om tid för 
rundvandring. Kvällen fri. 
 
Dag 3: Lördag 7.9. Utflykt till Rügen 
Frukost på hotellet. Rügen är känd för sin underbara natur med allévägar, klippor och fina 
sandstränder. Vi börjar med ett besök i Bergen där vi ser klosterkyrkan kl. 09:30. Vi 
fortsätter till den trevliga badorten Binz. Strandpromenaden kantas av restauranger och 
caféer och här tar vi oss tid att flanera i lugn och ro. Vi gör även ett besök i Prora där Adolf 
Hitler lät bygga en koloss till semesteranläggning. Anläggningen håller på att göras om till 
lyxlägenheter, lyxhotell och småbåtshamn så passa på och följ med innan detta märkliga 
historiska verk helt försvinner! 2-rätters lunch i Sassnitz på Gastmahl des Meeres. Efter 
lunchen fortsätter vi genom nationalparken Jasmund med sin bokskog och täta alléer till 
kusten. Stubbenkammer kallas de kritvita klipporna som blivit en symbol för Rügen. 
Stubbenkammers näst högsta punkt heter Köningsstuhl – ”kungastolen”, från vilken man har 
en fin utsikt. Vidare till Arkona där vi ser rester av den slaviska tempelborgen och även den 
kända fyren. Middag på hotellet kl. 19:30. 
 
Dag 4: Söndag 8.9: Utflykt till Wismar 
Frukost på hotellet. Start från hotellet kl. 08:30. Svenska minnen i Wismar. Guidning i 
Wismar kl. 10:30-12:30. Kaffe under rundvandringen. 2-rätters lunch i Wismar på Alter 
Schwede Wismar innan vi fortsätter till Greifswald och besöker Pommersches 
Landesmuseum. Middag på egen hand. 
 
Dag 5: Måndag 9.9: Stralsund-Greifswald 
Frukost på hotellet och utcheckning. Vi kör till Greifswald där vi bekantar oss med 
Universitetet med minnesmärke, aula och studentfängelse. Promenad i centrum där vi ser 
kyrkor, gamla hus och minnen från svensktiden. Lunch på Alter Speicher Restaurant. Efter 
lunch kör vi ett stycke utanför Greifswald och besöker Eldena klosterruiner samt ser fina vyer 
vid Grefswalderbukten. Inkvartering på Mercure Hotel Greifswald Am Gorzberg. Middag på 
hotellet. 
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Dag 6: Tisdag 10.9: Greifswald-Stettin   
Frukost på hotellet. Vi fortsätter till Peenemünde där vi har en lokalguide och bl.a. ser Gustav 
II Adolfs minnesmärke vid stranden. Besök på Historisk-tekniska museet som var ett av 
världens modernaste centrum för teknisk forskning under andra världskriget. Gemensam 
lunch på Hotel Nordkap innan vi fortsätter vår färd och passerar gränsen till Polen och 
anländer under sen eftermiddag till Stettin. Staden har mycket att erbjuda! Den äldre 
medeltida bebyggelsen vid hamnen i Gamla stan förstördes till stora delar under andra 
världskriget. Vissa delar har återuppbyggts, bland annat de pommerska hertigarnas slott, det 
medeltida rådhuset och Sankt Jakobskyrkan som i dag är stadens domkyrka. Inkvartering på 
centralt belägna Hotel Dana. Middag på hotellet. Kvällsprogram öppet. Vi undersöker 
konsertbesök. 
 
Dag 7: Onsdag 11.9: Stettin-Helsingfors 
Frukost på hotellet. Tillsammans med en lokalguide bekantar vi oss med staden och ser bl.a. 
slottet under vår rundtur. Lunch och ölprovning på Stara komenda Brewery innan vi åker 
mot Berlin. Finnairs flyg avgår från Berlin kl. 19:15. Ankomst till Helsingfors kl. 22:00 
 
Resedatum:  5-11.9.2019, torsdag-onsdag, 7 dagar 
 
Resans pris:  1.285 €/ person i tvåpersoners rum 
 
Enkelrumstillägg:  210 € 
 
I priset ingår: Finnairs flyg Helsingfors-Berlin t/r 
  Bussresa i Ingves & Svanbäcks buss 
  6 nätter på bra hotell inklusive frukost 
   4 middagar  
   7 luncher 
   Guidningar med professor Jens Olesen 
   Lokalguide i Wismar, Peenemünde och Stettin 
  Pommersches Landesmuseum inträde 
   Inträde till Ozeaneum i Stralsund 
  Inträde till Kulturhistorisches Museum i Stralsund 
   Bergen by Klosterkirke 
   Nationalpark Jasmund med Königsstuhl och museum 
   Arkona med minitåg 
   Historisch-Technisches Museum inträde och audioguide 
  Slottet i Stettin, inträde och guidning 
    
I priset ingår ej:  Reseförsäkring 
   Måltidsdrycker 
 
 
Giltigt pass eller EU-identitetsbevis behövs! Rätt till ändringar i resans program eller pris 
förbehålls. Specialvillkor tillämpas på denna resa. Se närmare under ’Bra att veta’ på 
www.ingsva.fi. Vaccinationer: kontrollera på www.ingsva.fi 
 
  TREVLIG RESA!  


