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Enda sa bort!
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Tyskland med bil

Rügen

Spa och vita sandstränder

Berlin

Kultur och nöje i världsklass
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Trelleborg-Sassnitz

Lugn och ro på natursköna

Rügen

Sugen på umgänge, avkoppling och uppfriskande friluftsaktiviteter?
Pittoreska Rügen bjuder på harmonisk kvalitetstid långt ifrån
vardagens stress och stadens puls, men också kulturella och
gastronomiska upplevelser utöver det vanliga.
Till Rügen åker man för att njuta av
naturen och varandra. Ta en p
 romenad
längst de vita sandstränderna, en lugn
stund i öns karaktäristiska k
 orgstolar
eller ett besök på någon av alla
spaanläggningar i kurorterna Binz och
Sellin? Eller varför inte insupa den vackra
sekelskiftesarkitekturen och öns rika
historia?
När kvällen närmar sig finns det gott
om mysiga restauranger som serverar
lokalbryggt öl och rügenska specialiteter
med vild havtorn och färsk sparris.
Missa framför allt inte alla underbara
varianter av färsk fisk. Välkommen till
strandparadiset endast en båtresa bort!

Våra bästa tips
Slott Ranzow, spela golf med Ö
 stersjön
och nationalparken J asmund som kuliss.
Jaktslottet Granitz, med panoramautsikt
från slottets torn över hela ön.
Blue Wave, festival i Binz 7-10 juni.
Härliga jazz- och bluestoner av n
 ationella
och internationella artister.

Jasmund Nationalpark

Prora, Hitlers semesterparadis.
Monument från nazisttiden med
fängslande historia.
Jasmund, Tysklands minsta n
 ationalpark
med bedårande bokskog och vita kalkstensklippor. 
Hanstaden Stralsund, en stad vid
vattnet, som erbjuder m
 ikrobryggeri,
äventyrsbadet H
 anseDom och a
 kvariet
Ozeaneum.
Gård B
 auer Lange med Tysklands
nordligaste sparrisodling.

Kurorten Sellin
*Båtresa Trelleborg-Sassnitz fr 99:-/person, fr 249:-/bil & 1 person. Ta med fler i bilen 79:-/person.

Rügener Insel Brauerei, framgångsrikt
bryggeri. Perfekt stopp för ölprovning,
rundvisning och shopping.

Tyskland

249:-

*

fr

Bil & 1 pers
Berlin

Ett historiskt
nöjesparadis
Shopping, gastronomi, historia och arkitektur eller klackarna i taket
tills solen går upp? I Berlin behöver du inte välja. Här blandas det
urbant moderna med en kulturrikedom utöver det vanliga, i en unik
mix som verkligen innehåller något för alla.
Berlin är den största staden i
T yskland och även landets h
 uvudstad.
Under det kalla kriget var det här
gränsen drogs mellan öst och väst
och den mest kända gränsövergången
Checkpoint Charlie är alltjämt värd ett
besök för att känna historiens vingslag.
Mycket har förstås hänt i Berlin
sedan murens fall. Idag är staden i
all väsentlighet en trendig metropol

Berlins katedral

med konst, festivaler och nöjesliv av
yttersta världsklass. Här trängs Guide
Michelin-krogar, falafelstånd, muséer,
alternativa gallerier, m
 ikrobryggerier,
moderna designvaruhus, mysiga
loppmarknader och mycket, mycket mer.
Och allt det till en relativt billig penning
bara tre timmars bilfärd från hamnen i
Sassnitz!

Våra bästa tips
Anrika Friedrichstadt-Palast, Europas
största och modernaste showpalats.
Just nu med föreställningen The One
med fantastiska kostymer av Jean Paul
Gaultier.

Takbaren på 25 Hours Bikini H
 otel, med
utsikt över Berlin Zoo.
KaDeWe, delikatessavdelningen på
Berlins motsvarighet till Harrods.

Asisi P
 anorma Berlin – The Berlin Wall,
Kreuzberg, konstnärligt nav. Stadsdel för
 pplev vyn över livet och vardagen på
u
nya restauranger, g allerier och butiker. 
väst- och ö
 stsidan med muren som
Berliner Unterwelten, upplev livet i
hotfull avdelare.
underjordiska skyddsbunkrar.
*Båtresa Trelleborg-Sassnitz fr 249:-/bil & 1 person. Ta med fler i bilen 79:-/person.

Brasserie Tim Raue, (känd TV-kock)
utmärkt, prisvärt och med snygg design
ett stenkast från KaDeWe.
Holzmarkt, en hel hippieby med utsikt
över Spree, skönt eftermiddagshäng.
Cookies Cream, bra vegetarisk
restaurang. Härlig m
 atupplevelse med go
stämning och skön atmosfär.
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Dagstur • Trelleborg-Sassnitz

Tyskland - endast fyra timmars
båtresa bort!
Koppla av och njut av en härlig frukostbuffé under utresan. Fyra timmar efter
avgång är du framme på Rügen. Torsdag till lördag bjuds det på u
 nderhållning
ombord, med bingo på utresan och vårt populära musikquiz till middagen på
vägen hem.
Oavsett om du planerar en roadtrip i Europa, en minisemester på pittoreska ön
Rügen eller en weekend i pulserande Berlin har vi biljettalternativet för dig. Och
missa inte att handla billigt i vår välfyllda Bordershop iland inför vårens och
sommarens festligheter!

Läs mer och boka på stenaline.se eller ring 0770-57 57 00
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Begränsat antal platser.
**Dagstur Trelleborg-Sassnitz tur- och retur över dagen 99:-/person, fr 299:-/bil & 1 person.
***Underhållning tors-lördagar till 10/6, ej 29/3-31/3, 10-12/5, 17-19/5.

Vi reserverar oss för tryckfel. Priserna är aktuella vid tryckning i mars 2018, därefter kan de ändras bland annat beroende på valutaförändringar samt utbud och efterfrågan. Aktuellt pris på stenaline.se.
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