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Hævetagsklubben på Rügen. 
1. - 8. september 2018. 
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Program & udflugter. 

Lørdag 1.9. - ankomst.
Vi ankommer lørdag 1.9. hvor vi slår lejr på “Regenbogen 
Göhren”, Am Kleinbahnhof 18586 Göhren.

Lørdag eftermiddag :
For at lære området at kende, går vi en tur på campingpladsen 
og i Gøhren. Afgang kl. 15.00
Fælles velkomstmiddag med efterfølgende orienteringsmøde 
kl. 18.30.

Søndag 2.9.
Mønchgut, der er området lige syd for Göhren. Cykletur /tur i 
egen bil til Thiessow og Gross Zicker. Der kan lejes cykler på 
campingpladsen.
Madpakke.
Søndag eftermiddag:
Museumsbesøg i Gōhren. Deltagelse er frivillig.

Mandag: 3.9. (egne biler - 4 i hver - afgang kl. 9.30) 
Prora - “Hitlers kæmpe ferieanlæg” på Rügen.
Prora museum. 

Videre til Königssstuhl, der er Rügens “Møns Klint”. Vi går til klinten gennem gennem 
Naturpark Jasmund.  Videre i bil til Kap Arkona, hvor Absalon og Valdemar overvandt de 
plagsomme vendere og gjorde det af med afguden Svantevit.
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Tirsdag 4.9.: 
Med  veterantoget “Rasender Roland” til Jagdschloss Granitz. Afgang 9.53. Ankomst 10.31.  
Rundvisning 11.15 Frokost på slottet. Vandretur gennem skoven til  badebyen Binz. Bytur i Binz 
på egen hånd. Med veterantoget hjem til 
campingpladsen.

Onsdag 5.9.: 
Fridag.

Torsdag 6.9.:  Stalsund i egne biler.
Udflugt til Hansestadt Stralsund. Byvandring og 
frokost. Ankomst med båd fra AlteFähr. Vi 
fordeler os med mindst 4 i hver vogn og kører fra 
campingpladsen kl. ca. 9. 

Fredag 7.9.:
Formiddag fri. Efter frokost: Bergen over Puttbus, deutsche Aleenstrasse og Landschaftspark. 
Egne biler med afgang kl. 14.00. Afskedsmiddag i Göhren

Lørdag 8.9.: afrejse - og tak for denne gang.
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Praktiske informationer: 
Pris: kr.: 4.500,- / vogn med 2 personer.

Prisen omfatter overnatninger, udflugter, entreer og nogle måltider.

Tilmelding: 
Frist for tilmelding er lørdag den 24. februar.

Betaling kr. 4.500 for turen senest 1. juni til klubbens konto: 1551 - 11260306


Ændringer i programmet: 
- kan forekomme.

- Planlægningsgruppen tager til Rūgen i maj for at få de sidste aftaler endeligt på plads.


Planlægningsgruppe: 
Thyra, Søren, Esther & Jens Erik  

Hvordan kommer man til Rügen / Göhren? 
Jyderne og dem fra Fyn: 
Fra Kruså er der 435 km og det tager i følge Google maps ca. 5t.

I kører ad 7‘eren til Neumūnster, kører et stykke på landevej, og havner på en “ny” 
motorvej, der fortsætter helt til Stralsund. Vejen over Rügen er blevet udbygget og 
forbedret, men trafikken kan - også i september - være tæt. “Stockende Verkehr”.

Undervejs: 
Der er masser at se på undervejs. Nogle vil kunne nyde det store outletmarked i 
Neumünster - næsten en lille by (McArthurGlen Designer Outlet Neumünster) - men der er 
også natur og kulturperler på stribe: Kiel, Lübeck, Travemünde, Grosser Plöner See, 
Malente, Eutin, Schwerin med Torenerose-slottet - og opera open air - Wismar, Rostock 
og Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft - for at nævne nogle.


“Københavnerne”: 
Fra Rødby er der ca 400 km. og fra Gedser ca. 250 km. 

Det er sikkert ikke særlig 
økonomisk, men det er 
også muligt at sejle fra 
Trelleborg til Sassnitz.


Vi glæder os til at 
se jer på Rūgen. 


