
 

MEJDAL G.I.K. ONSDAGSKLUBBEN 
www.onsdagsklubbenmejdal.dk 

    Tag med Onsdagsklubben på sommertur til STRALSUND 

Afgang søndag den 3. august 2014 – fra Mejdal Hallen kl. 7.00 

 Hjemkomst torsdag, den 7. august 2014 om aftenen. 

Søndag, den 3. august 2014 – 1. dag 

Vi kører via grænsen til Schwerin, Mecklensburgs ældste by med det imponerende Schwerin Slot som 

ligger på en ø i Schweriner See. Vi går en tur gennem slottets parklignende have. Slottet var Dronning 

Alexandrines barndomshjem. Videre til Stralsund hvor vi bliver indkvarteret på vort hotel.  Aftensmad på 

hotellet. Vi møder guiden på hotellet til aftensmaden. 

Mandag, den 4. august 2014 – 2. dag 

Morgenmad på hotellet. Vi kører over den 3 km lange bro til Rügen, hvor vi tager på udflugt.Vi skal bl.a. se 

Kap Arkona ”Svantevit” på nordspidsen af øen, hvor der findes rester af den vendiske Jaromarsburg. Vi 

fortsætter til nationalparken Jasmund med de karakteristiske hvide kridtklinter ved Königsstuhl (lille egen 

entre). Derfra til Sassnitz hvor vi ser Europas største godsbanegård, inden vi fortsætter til Prora med det 

imponerende store koloss von Prora – bygget af Hitler – med 50.000 sengepladser og angiveligt verdens 

største hotelbyggeri. Retur til vores noget mindre hotel til aftensmad. 

Tirsdag, den 5. august 2014 – 3. dag 

Morgenmad på hotellet og derefter kører vi til øen Usedom, som er det østlige Tysklands svar på den 

eksklusive ferieø Sylt. På nordspidsen af øen finder vi Peenemünde med resterne af Hitler og Werner von 

Brauns rakatforsøgsanlæg, hvor raketerne V1 og V2 blev udviklet. (lille egen entre). Derfra fortsætter vi ned 

langs østkysten, hvor vi besøger de gamle badebyer Bansin, Heringsdorf og Ahlbeck. Den sydøstlige del af 

øen Usedom er polsk. Vi krydser grænsen og besøger de polske basarer. Midt på eftermiddagen kører vi 

tilbage til hotellet til aftensmad. 

Onsdag, den 6. august 2014 – 4. dag 

Efter morgenmaden kører vi til Göhren i den sydøstlige ende af Rügen, hvor vi stiger på damptoget  

”Rasende Roland”. Vi kører til badebyerne 

Sellin og Binz, med mondæn nyrenoveret 

strandpromenade og smukke strandvillaer. Her 

får vi nogle timer på egen hånd. Vi forlader Binz 

sidst på eftermiddagen. På hotellet tager vi 

afsked med guiden. Aftensmad på hotellet. 

 

http://www.onsdagsklubbenmejdal.dk/


Torsdag, den 7. august 2014 – 5. dag 

Efter morgenmaden er der udtjek på hotellet – vi kører mod den danske grænse. Dog stopper vi i 

Pløn/Lübeck-området, hvor der vil blive holdt en frokostpause. Derefter direkte til grænsen for indkøb og 

endelig hjemkørsel. 

Pris for turen kr. 3.100,- pr. person i dobb. værelse – tillæg for enkelt vær. kr. 650,-. 

Incl. i prisen: Bustransport iht. program, ophold på godt hotel med 4 x ½ pension, lokal rejseleder, entre til 

Prora og tur med toget ”Rasende Roland”. Besøg i Polen. 

Excl. i prisen: Hvad ikke er nævnt direkte under incl., såsom drikkevarer, øvrige måltider, 2 små entreer, 

forsikring og afbestillingsbeskyttelse. 

Hotel: Wyndham Stralsund Hotel, Grünhufer Bogen 18-20, D-18437 Stralsund.  

Se mere om hotellet klik på linket: http://www.wyndhamstralsund.com/ 

Straldsund: Svenskerbyen Stralsund med bymur og 2 byporte bevaret fra gammel tid. Byens vartegn er 

rådhuset på Alter Markt, hvor man finder Kong Gustav 2. Adolfs buste i den indre gård. 

Husk forsikringer – også hjemtransport ved sygdom samt Euro og pas. 

Husk ”først til mølle” – Max. 54 personer. 

Da vi havde venteliste sidste år – har medlemmerne fortrinsret til den 12. februar 2014. Derefter kan ikke 

medlemmer tilmelde sig imod et ekstra gebyr på kr. 125,-. Så måske var det en ide, at indmelde dig I 

klubben. (kontingent og gebyr er jo faktisk det samme. Vil du være sikker på en plads så …) 

Vi vender tilbage senere med en dato for indbetaling til Nordea konto nr. 9585 8893104640 

Tilmelding til Mona – 97403520 – 40384845 – mch@cleancarpet.dk. 
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