
Tyska pärlor 

2-5 maj 2019 
 

Avresa sker enligt nedanstående tidtabell: 

OBS! Avresetider kommer senare 

 Karlstad, Busstn/Drottningg. 

 Grums, Jvg-stn 

 Säffle, Jvg-stn 

 Åmål, Dalhall 

  
Var vid påstigningsplatsen i god tid! 

  
Följ med till de pittoreska städerna i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i norra Tyskland. Vi bor i 

Hansastaden Wismar på 4-stjärniga Wyndham Garden som ligger i lugna och rofyllda omgivningar utanför 

Wismar. Staden finns upptagen på Unescos världsarvslista och den historiska anknytning till Sverige firas under 

”Schwedenfest” i augusti varje år. Wismar präglas av marknadsplatsen med sina vackra gavelhus och det 

äldsta borgarhuset Alter Schwede.  

  
Följande dag upptäcker vi de sju sjöarnas stad Schwerin som stoltserar med sitt slott som ligger på en ö mitt i 

staden. Staden har gott om sevärdheter. Vid torget ligger det gamla rådhuset, gavelhus och därbakom den 

gamla domkyrkan. 

  
Dag 1: Vi startar tidigt och kör söderut. och stannar för kaffe och lunch på lämpliga ställen. Kör över 

Öresundsbron och fort- 

sätter genom Danmark och färjan Gedser-Rostock (1,45 tim). Fortsätter till Wismar och vårt hotell. Vi checkar 

in och på kvällen äter vi middag på hotellet.   

  
Dag 2:  När vi ätit frukost ska vi se Wismar under en stadsrundtur med lokalguide (2 tim). Sektprovning av 4 

sorter på Hanse  

Sektkellerei. Wismar tillhörde Sverige fram till 1903 och har en charmig stadskärna med anor från Medeltiden. 

Ett bra sätt att se Wismar är att bara strosa omkring på gatorna, längs vattnet och i stadens små butiker. På 

kvällen gemensam middag på hotellet. 

  
Dag 3:  Efter frukost åker vi  till Schwerin där vi möter upp vår lokalguide för en stadsrundtur på ca 2 tim. Vi får 

se denna historiska stad och den gotiska domkyrkan, smala gränder och korsvirkeshus. Efter det blir det en 

båttur på Schweriner See och njuter av utsikten samtidigt som kaffe och kaka serveras ombord. Dags för lite 

egen tid, vill man shoppa finns små gator och gränder i gamla stan. Längs Mecklenburgstrasse kan man njuta 

av vackra gamla fasader. Under sen eftermiddag åker vi tillbaka till vårt hotell i Wismar. På kvällen gemensam 

middag på hotellet. 

 

Dag 4: Frukost och utcheckning från hotellet. Vi tar plats i bussen och åker mot Rostock. Därifrån tar vi färjan 

till Rostock (1,45 tim). Fortsätter genom Danmark och via Öresundsbron. Under dagen stannar vi på lämpliga 

ställen för lunch och kaffe. Vi når våra hemorter under kvällen. 

 

 



  

I resans pris ingår: 

Bussresa med reseledare     Lokalguide Wismar ca 2 tim inkl sektprovning 

Öresundsbron, färja Gedser-Rostock t&r   Lokalguide Schwerin ca 2 tim 

3 övernattningar i dubbelrum inkl frukost   Båttur på Schweriner See inkl kaffe o kaka 

3 middagar (dryck ingår ej)      

  

  

Pris: 4095:-/pers 
Enkelrumstillägg: 420:-/pers   

  

 Bra att veta: 

Valuta Euro 

Ta med pass  

Omkastningar i programmet kan förekomma. 

  

 

 


