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ROSTOCK

Julemarked

Avreise 8.desember - 4 dager kr. 4390,Gamlebyen
i Rostock
Gamlebyen i Rostock preges
av de typiske, mørkerøde
mursteinsbygningene fra
hansatiden. Også byfestningen
i Rostock tilhører denne
typen. Noen deler av den er
blitt bevart, blant annet en del
som ble bygget av krigsherren
Wallenstein under
trettiårskrigen. I den østlige
delen av gamlebyen kan du se
en lang del av muren i
nærheten av Petrikirken, og
like i nærheten står ennå en
del av fiskerbastionen med
flere historiske kanoner.
Innenfor murene kan du
fremdeles se tre av engang fire
monumentale bykirker. Den
største er den gotiske
Mariakirken i sentrum. Ved
den gamle markedsplassen,
der Rostock en gang ble til,
står St. Petri. Fra kirketårnet
kan du virkelig nyte utsikten
over Rostock og Østersjøen.
Men vi skal ikke glemme det
gotiske rådhuset med sin
barokke fasade, som ble
bygget på senere, det
sengotiske Hausbaumhaus og
det nygotiske Ständehaus

Dag for dag program:
Dag 1: Østlandet - Gøteborg
Vi møtes på morgenen og er klare for litt julestemning idet vi
vender hjulene mot Gøteborg og Stena Line. Underveis vil det
bli både kringlestopp og lunsjpause. Ved ankomst Gøteborg
sjekker vi ombord og møtes til felles buﬀetmiddag inkl drikke
- vi nyter god mat og hyggelig selskap mens båten legger fra
kai kl.17.45

Dag 2: Kiel - Rostock
Klokken 09.15 ankommer vi Kiel i Tyskland, vi kaster ikke
bort tiden men tar plass i bussen og kjører direkte til Rostock.
Ettersom det ikke er lange biten vi skal kjøre i dag så har vi
god tid til å ta en titt på byens julemarked før vi sjekker inn på
hotellet. Vårt hotell ligger midt i hjertet av sentrum og det er
gå avstand til det meste.
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Etter innsjekk vil resten av dagen være til egen disposisjon,
men det vil bli lagt opp til felles middag for de som ønsker

Dag 3: Rostock - Kiel

Reisefakta:
• Bussreise
• Stena- Line Gøteborg - Kiel t/r

med plass i innvendig
dobbeltlugar

Etter en lang og treg start på dagen må vi dessverre forlate
Rostock for denne gang. Vi sjekker ut av hotellet, tar plass i
bussen og vender snuten tilbake mot Kiel. Vi gjør en stopp på
CITTI markt rett på utsiden av Kiel for de som ønsker å
gjøre litt handel før vi kjører ned til Stena terminalen
igjen.Dette er ett stort senter som har det meste for de fleste.
Stena Line har avreise fra Kiel kl.18.45, Nattseiling over til
Gøteborg.

• 1 hotellovernatting med plass i

dobbeltrom på Pentahotel i
Rostock
• 3 frokost
• 1 middagsbuffet inkl. drikke

ombord på Stena Line
• Reiseleder

Tillegg:
Enkeltrom kr. 990,Utvendig lugar kr 390,- pr pers
når 2 deler

Dag 4 : Gøteborg - Østlandet
Vi legger til kai i Gøteborg kl.09.15, tar plass i bussen og
starter på hjemturen. Med mange flotte minner i koﬀerten
kjører vi mot Oslo. Stopp underveis.
Vi takker gamle og nye bekjentskaper for turen og alle
kommer hjem i løpet av kvelden

