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Rostock påskmarknad 
& shopping på Calles 
3 dagar

Pris: 3.750:-
I resans pris ingår:
• Bussresa t/r
• Väg- och färjeavgift er
• 2 hotellövernattningar
• 2 frukostar
• Förekommande skatter
• Reseledningens tjänster

Tillägg per person:
• Avb.skydd mot sjukdom ..225:-
• Enkelrum 2 nätter ..........590:-

Dag 1. Till Rostock
Avresa på morgonen till Helsingborg där vi tar färjan till Helsingör och fortsätter sedan med färja via Gedser till 
Rostock. Under överfarten fi nns tid för mat och shopping. Vi bor 2 nätter på hotell Vienna House Sonne Rostock, 
som ligger centralt vid Rådhusplatsen och nära gågatan Kröpeliner Strasse. 

Dag 2. I Rostock
Eft er frukost åker vi till Calles där det ges tillfälle till inköp och lastning i bussen. Vi fortsätter till Karls Erlebnis-
dorf, en stor marknad som utvecklats till en hel upplevelsevärld med ett mångsidigt utbud av hantverk, pre-
sentartiklar, lokaltillverkad mat samt caféer och restauranger som inbjuder till något att äta till lunch. Eft er vi 
har återvänt till hotellet fi nns det gott om tid att bege sig ut i vimlet på Nordtysklands största påskmarknad, där 
marknadsstånden med påskpynt, mat och dryck avlöser varandra. Här kan vi provsmaka tyska specialiteter och 
fynda till bra priser i mängder, längs gågatans butiker. Dessutom erbjuder den historiska innerstaden fl era bra 
caféer och restauranger. Kvällen fri.

Dag 3. Till avstigningsorten
Eft er frukost tar vi morgonfärjan till Gedser i Danmark. Färden går sedan via Helsingör-Helsingborg till våra 
avstigningsorter med lämpliga raster.  
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Rostock är en fantastisk Hansastad med vacker arkitektur. Här � rar man in den stundande påsken och vå-
ren. Gamla stan och Kröpeliner Strasse förvandlas till en levande påskmarknad med gamla traditioner. Här 
trängs bodarna som säljer olika hantverk och mat i påskens tecken. Vi njuter av strövtåg och shopping i 
denna vackra stad med sitt rika utbud av trevliga caféer och restauranger.


