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Informationen i detta blad gäller för resor under 2023. 
Priser kan närsomhelst ändras utan föregående varning eller meddelande

VÄLKOMMEN MED TILL VÄLKOMMEN MED TILL 
ROSTOCK  3 DAGARROSTOCK  3 DAGAR

Rostock - hansastaden i norra Tyskland. Här finns bra shopping och mycket god tysk stämning! Följ med och 
njut av staden på en weekendresa. Du får gott om tid till shopping och strövtåg i denna vackra stad med sitt 
rika utbud av nöjen och trevligheter!

DAGSPROGRAM
Dag 1 Hemorten - Rostock
Avresa från hemorten till Björkäng Vägkrog där vi gör ett fikastopp. 
Sedan reser vi vidare till Helsingborg där färjan tar oss till Helsingör. 
Härifrån har vi inte mer än 20 mil kvar till färjan till Tyskland. Vi kommer 
till Rostock ca 15:45 och stannar för ett shoppingstopp på Calles. Vill du 
förbeställa varor skall de vara klara för avhämtning idag 15:45 på Calles 
i Rostock. Efter stoppet fortsätter vi till vårt hotell, där vi checkar in för 
två nätter. Ca 48 mil.
Dag 2 Rostock
Efter frukostbuffén åker vi till Hansecenter ett köpcenter med olika slags 
affärer samt till Karls Erlebnis-Dorf, en stormarknad med lokalt tillverkad 
mat och hantverk. Eftermiddagen fri. För de som vill kan man 
enkelt ta sig ut till Warnemünde med pendeltåget. Här ute i Rostocks 
hamnstad kan du njuta av den långa sandstranden, en bit mat och 
kanske en god öl.

Dag 3 Rostock - Hemorten
Efter frukost lämnar vi Tyskland för denna gången. Vi åker samma väg 
som på nerresan. Snabbt fikastopp på Björkäng Vägkrog Ca 48 mil.

Avresedatum 
  
10/3, 17/3, 24/3, 31/3, 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 26/5, 14/7, 21/7, 28/7, 
4/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 3/11, 
10/11, 17/11, 24/11 

Julmarknader (50 kg): 28/11, 1/12, 5/12, 8/12, 12/12, 15/12, 19/12 

Valuta på resan 
Under resan i tyskland används Euro. Under färjeöverfaterna och på 
Calles kan man betala med svenska, danska, euro och med kort.
I Tyskland 
Här kan du betala med Euro. Kort fungerar att betala med i de flesta 
affärer (gränshandeln, restauranger och tex klädaffärer) men användan-
det av kort är ofta förenat med en avgift om ca 2-3% av köpebeloppet. 
Betala med kort i Tyskland på små butiker är oftast inte möjligt, men det 
blir fler och fler som tar kort.
Uttagsautomat 
Uttagsautomat finns på flera ställen i centrum samt på järnvägstationen 
intill vårt hotell. 
Shopping på resan 
Under resan stannar vi för inköp på Calles i Rostock, stoppet varar ca 2 
timmar. Max bagagevikt 100 kg. Du kan förboka dina varor på hemsidan 
www.calle.dk välj butiken i Rostock. Varorna skall vara klara för avhämt-
ning enligt dagsprogrammet ovan. 

Pass 
Under resan är pass obligatoriskt.
Parkering i Vänersborg & Vårgårda 
Vi har inhägnad parkering i Vänersborg och Vårgårda. Förbokas. Pris 150:-
Platsbokning 
Du kan boka plats i bussen mot tillägg, 100:-
Färjor 
Vi åker med färjorna mellan Helsingborg & Helsingör (20 min) och 
mellan Gedser & Rostock (2 tim). Vid problem på leden mellan Gedser 
& Rostock åker vi över Puttgarden.
Vårt hotell - IntercityHotel Rostock***+
Beläget vid centralstationen i Rostock ca 15 minuters promenad in till 
centrum. IntercityHotel Rostock har restaurang (tillfälligt stängd), bar/
lounge och tillgång till gratis trådlöst internet. Rummen har WiFi, tv, 
minibar,  telefon, hårtork och dusch. Hotellet har ej AC.
Vad ingår i resans pris 
Buss & färjeresa, 2 övernattningar med del i dubbelrum inkl frukost.
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