3 dagar.

Upplevelse med shopping i Rostock.

Avresa 14 okt 2019

Denna resa är delvis en repris på vår mycket uppskattade ”retro-resa” från 2017. Men nu med
tillägget att vi även besöker isskulpturutställningen i Karl,s upplevelsepark.
Dag 1: Resan startar enligt tid på resebeviset. Vid Svartåns parkering strax före Mjölby blir det en toalett och
bensträckarpaus. Sedan går färden vidare till Motell Lagan där det finns möjlighet att inhandla någon förtäring
enligt egna önskemål. Mot Helsinborg och den väntande färjan som ska föra oss över Öresund till Helsingör.
Genom Danmark tar det knappt 2 ½ timmar innan nästa färjeläge nås i Gedser. Den färjeturen tar knappt 2 timmar
till Rostock, så här kan man äta en sen lunch om man så önskar.
Härefter sker inkvartering på centrala SAS Radisson Blu, och en stunds avkoppling på hotellet.
Klockan 19:15 samlas vi i hotellentrén för en promenad till den anrika sjömanskrogen Zur Kogge. Här blir vi
serverade en tre-rätters middag, samtidigt som en specialbeställd musikant för oss underhåller med gamla sköna
sjömanssånger. Önskar Du ett smakprov, gå in på: www.loschi.de/mobil/index.html
Efter en skön kväll i goda vänners sällskap promenerar vi tillbaka till hotellet och vilan för en ny dag...
Dag 2: En väl tilltagen frukostbuffé inleder vår dag. Därefter går färden till Calles för allehanda inköp av företrädesvis flytande varor. Men även övriga dagligvaror som tvättmedel och godis. Eventuellt gör vi en rundtur i
omgivningen innan vi åker till Karls- ”upplevelseland”. Här går det mesta i jordgubbens tecken. Men även i
kaffekannors tecken. När det gäller jordgubbar finns det otaliga mängder av sylt och olika tillagninssätt, till och
med vin. Det är även gott om platser för smakprov. Ett annat intresse är samlandet av kaffekannor. På de olika
anläggningarna finns det i runda tal 56 000 stycken.
En annan stor attraktion är deras isskulpturer. Här finns konstnärer från hela världen representerade. Här tar vi
god tid på oss för att beundra dessa konstverk.
Därefter är dags dags att återvända till hotellet för en stunds avkoppling innan middagen serveras i hotellets
restaurang.
Dag 3. Dagen börjar med en frukost på hotellet innan det är dags att åka till Ûberseehafen för den två timmar
långa färjeturen till Gedser som avgår kl. 9:00. Vi vänder på dag 1 och stannar för raster på lämpliga ställen.
Pris per person i dubbelrum: 4 290 kr. Enkelrumstillägg 840 kronor per person.
I resans pris ingår: Bussresa, vägskatter, färjeavgifter, middag på Zur Kogge dag 1 (ej dryck), inkvartering på
Radisson Blu med 2 frukostar och en middag, (ej dryck), utflykt enligt program, entré till isskulpturerna på Karl-s
Erlebnisdorf, avbeställningsskyd, reseledartjänst samt paketresemoms.

