
WISMAR - STRALSUND - RÖGEN 
SVENSKBYGDER 

Resa den 14/5 - 18/5-2023 

SPF-LOTTA 

14/5-2023 Söndag. Avg. Resecenter, Örebro kJ.11.30 - kl.11,45, Fredsgatan, Örebro - Mariestad -
Götene (Kort stopp)- Alingsås - Göteborg kl. 16.30 Incheckning på STENA LINE. Kl. 17 .45 avgår 
båten mot Kiel. Kl. 20.00 är det buffemiddag 2:a sittningen. 

15/5-2023 Måndag. Kl. 07.00 - kl. 0900 Frukost på båten. Kl. 09.15 ankommer vi till Kiel där vår 
buss väntar. Kl. 09.45 ca fortsätter vi mot Liibeck och vidare till Wismar där vi startar kl. 11,45 med 
en stadsrundtur med vår guide Lars Sköld på ca. 2 timmar. Wismar är en härlig stad med stort torg där 
Gavelhusen står på rad. Nere vid hamnen ligger Wismars nöjesområde med det gamla brygghuset 
Brauhus am Lohberg. Det ges tillfälle för lunch i Wismar. När vi känner oss nöjda med Wismar ca. 
15,00 åker vi vidare till Stralsund, där vi checkar in ca kl. 16,30 på HOTELL BAL TIC, 
STRALSUND. 
KJ. 19, 30 middag på KARTOFFELHAUS, STRALSUND 

16/5--2023 Tisdag Kl. 07.30 frukost på hotellet. Kl. 09,00 avreser vi med vår lokalguide. Turen börjar 
med en stadsrundtur i Stralsund och fortsätter därefter till Rilgen där guiden står ilir dagens program. 
KL 17,00 ca. är vi åter vid vårt hotell. Kl. 19,30 middag på HANSEKELLER im Zunfthaus. 

17/5-2023 Onsdag Kl.07.30 frukost på hotellet och därefter utcheckning. KL 09,00 åker vi från 
hotellet till liibeck där vi kl. 11, 15 gör ett stopp på CITTI -MARKT där det ges tillfälle får inköp. 
Kl. 12.45 åker vi in till centrum av Liibeck där det ges tid för eget strövtåg. Kl. 15, 15 åker vi mot Kiel 
dit vi ankommer ca. kl.16,45. Kl. 18,45 avgår båten till Göteborg. Kl. 18,00 har vi buffe middag 
ombord. 

18/5-2023 Torsdag. Kl. 07,00 - 09,00 frukost ombord. Kl. 09.15 ankommer vi till Göteborg. Kl. 
l 0,00 ca. avgår vi mot Jönköping till Örebro där vi beräknas vara kl. 14,00 ( På vägen till Örebro så
gör vi ett matstopp vid Rattugglan)

PRIS 6.400,00 st. vid minst 35 p pass. I priset ingår bussresa, båtresa, logi i dubbelrurn/dubbelhytt 
insides, halvpension (Frukost och middag), guider enligt programmet, vägskatter i Tyskland. 

Anmälan till Lotta Gustavsson tel. 0702/465397 

Enkelrumstilägg- Enkell,yttstilägg. Kr. 920,00 

Pass erfordras för denna resa 
Stena Line kräver födelsedatum ÅÅ-MM-DD (ej de fyra sista siffrorna) 
Namnlista senast 3/4-2023 

GÖTLUNDA BUSS AB 
Norra Lunger 259 
73 2 91 Arboga 
0589-53067 


