
EU
RO

PA

 / Brustad Busstrafikk 2017 / 17

Tur 26

Tur 27

BREMEN-HAMBURG, rhododendronblomstring

RÜGEN - STRALSUND 

Avreisedato: 10.5
Avreisetidspunkt: Alt. 1,  side 2
• 3 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 1 lunsj
• 3 middag
• Color Line Oslo - Kiel tur/retur

6 DAGER kr 7.960,-
Tillegg enkeltrom kr 930,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 950,-
Tillegg utvendig lugar tur/retur kr 400,-  per person

Avreisedato: 16.8
Avreisetidspunkt: Alt. 2,  side 2
• DFDS Oslo - København tur/retur
• 3 hotellovernattinger
• 5 frokost
• 6 middag

6 DAGER kr 8.240,-
Tillegg enkeltrom kr 900,-
Tillegg singellugar tur/retur kr 700,-
Tillegg utvendig lugar tur/retur kr 300,- per person

På denne turen benytter Color Lines ferje 
mellom Oslo og Kiel begge veger. På vegen 
til Bremen kjører vi gjennom «Altes Land» 
på den sørlige elvebredden av Elben vest 
for Hamburg. Her foregår det stor blom-
string på ulike frutktrær. I Bremen besøker 
vi den store Rhododendronparken hvor 

over 2000 sorter av Rhododendron og Aza-
lea blomstrer. I Hamburg besøkes bydelen 
Blankenese og på kvelden får vi oppleve 
det flotte vannorgelet i parken «Planten un 
Blomen». Det blir en byrundtur i Hamburg 
og det blir også god tid på egen hånd for 
handling.

Bremen Alster, Hamburg

Seebrücke, Binz 

Rügen

Stralsund

Rügen er Tysklands største øy og ligger i 
Østersjøen. Den har variert landskap med 
høye kalksteinklipper og fine badestren-
der og har blitt tyskernes mest populære 
ferieøy. Det er fastlandsforbindelse med 
bru til byen Stralsund hvor vi skal bo i 3 
netter. Vi benytter DFDS sine ferjer mel-
lom Oslo og København tur/retur.

Vi kjører en rundtur på Rügen og besøker 
flere feriebyer øst på øya. Vi besøker også 

Prora og ser på Hitlers store utbygging av 
badehotellet Prorer Wiek som skulle ha 
over 20.000 gjester.

Byen Stralsund har vært under svensk 
herredømme som Svensk Pommerøy. 
I byen ligger også et stort akvarium, 
Ozeaneum, som viser livet i Østersjøen 
og Nordsjøen opp til arktisk område.

«Planten und Blomen»


