
Tyskland

Krydstogt Stralsund-Berlin
Pris pr. person i db. kahyt

kr. 15.195

Tag med på et skønt krydstogt, som inkluderer helpension ombord og 
masser af dejlige oplevelser. Vi kan se frem til spændende byer med 
masser af liv, uspolerede småøer, smuk natur og hyggelige gamle 
købstæder - og masser af tid til at opleve det hele! 

Vi starter i handelsbyen Stralsund, som er på UNESCO’s Verdensarvsli-
ste, og undervejs skal vi blandt andet opleve øerne Usedom og Rügen 
med skønne strande og livlige badebyer, den polske by Stettin, klostret 
i Chorin samt den berømte skibselevator ved Niederfinow.  

Vi slutter i Berlin, hvor vi tager på panoramatur rundt til nogle af den 
store bys vigtigste seværdigheder. Her får vi også en enkelt overnatning 
på hotel, så vi har endnu en dag i Berlin, inden turen går hjemad igen. 

Vi sejler med det hyggelige og komfortable flodskib M/S Princess, hvor 
vi kan slappe af og nyde livet efter de mange spændende oplevelser 
i land. Tag plads på soldækket eller i salonen med de store panora-
mavinduer og nyd synet af de smukke landskaber og idylliske flodbyer, 
der glider forbi. 

REJSEDATO
6. maj - 14. maj 2023

BUSINFO AFREJSE HJEMKOMST
Ølby Station kl. 07.30 kl. 18.30
Nyborg Station kl. 08.45 kl. 17.15

kl. 16.00Kolding Nordkajen kl. 10.00 

TILMELDING
Tilmelding hos Best Travel på 
tlf. 70 20 98 99 eller 
e-mail: info@besttravel.dk

Frist for tilmelding: 15/8.2022

Kontaktperson hos Senioragronomerne:
Ole Klejs Hansen, tlf. 29456391
E-mail: klejs@post8.tele.dk

SENIORAGRONOMERNE

AFREJSE 6. MAJ 2023

ARRANGØR
Best Travel A/S
Stena Line Terminalen
Færgehavnsvej 10
DK-9900 Frederikshavn

Tel.  +45 70 20 98 99
grupperejser@besttravel.dk
www.besttravel.dk

Fremragende



Rejseprogram

SENIORAGRONOMERNE

DAG 1 ∙ REJSEDAG TIL M/S PRINCESS I STRALSUND
Efter endt opsamling sætter vi kursen mod grænsen og videre 
østpå mod Stralsund. Sidst på eftermiddagen ankommer vi til 
skibet i Stralsund og bliver indkvarteret i vores kahytter på MS 
Princess. Skibet ligger i Stralsund natten over. 
 
DAG 2 ∙ RÜGEN - LAUTERBACH - PEENEMÜNDE 
Efter morgenmaden tager vi på byrundtur i Stralsund, som er på 
UNESCO’s Verdensarvsliste. Den middelalderlige bykernes arki-
tektur domineres af røde murstensbygninger, kirker, klostre samt 
rådhuset med den rigt dekorerede facade. De solide købmands-
villaer afspejler den velstand og status som Stralsund oplevede i 
det 14. og 15. århundrede, hvor byen var et ledende handelscen-
trum. Tilbage på skibet sejler vi nu videre mod Lauterbach på øen 
Rügen mens vi nyder frokost ombord. 

Om eftermiddagen kører vi med bus fra Lauterbach til den lille by 
Göhren, hvorfra vi kører tilbage til Lauterbach med den damp-
drevne smalsporsjernbane “Rasender Roland”. Jernbanevognene 
er op til hundrede år gamle, så udflugten er først og fremmest 
en rejse tilbage i tiden. Men turen, som går langs kysten til Binz 
og derfra til Putbus, byder også på smuk natur. Tilbage på skibet 
påbegyndes sejladsen mod byen Peenemünde, som vi når ud på 
aftenen.

DAG 3 ∙ PEENEMÜNDE - WOLGAST - GREIFSWALD
Peenemünde ligger på øen Usedom. Om formiddagen tager vi 
på en udflugt rundt på øen, som er den andenstørste af de po-
meranske øer efter Rügen. Den naturskønne ø er delt mellem 
Tyskland og Polen. På den polske side ligger havne- og badebyen 
Swinoujscie. Den tyske side af øen er kendetegnet ved badebyer 
med skønne strandpromenader og pragtvillaer fra tiden omkring 
århundredskiftet, hvor den tyske adel og overklasse yndede at 
feriere her. Vi møder skibet igen i byen Wolgast, som ligger ved 
Peenestrom-flodens bred overfor Usedom. Her spiser vi frokost, 
inden vi om eftermiddagen tager på udflugt til byen Greifswald, 
hvis universitet er det næstældste i Nordeuropa. Greifswald har 
som mange andre byer i denne region været svensk styret.

DAG 4 ∙ STETTIN
Vi står op til sejladsen mod Stettin i Polen, som har været såvel 
hansestad som uafhængigt hertugdømme i romerriget. Vi an-
kommer til Stettin om eftermiddagen og tager på byrundtur til 
fods. Vi kommer forbi byens største seværdigheder, heriblandt 
mange bygninger i Art Nouveau arkitektur, Waly Chrobrego-pro-
menaden med fantastisk udsigt over havnen og Oder-floden, de 
Pommerske fyrsters slot, som i dag er kulturhus, Skt. Jakob dom-
kirken og meget mere. Vi spiser middag ombord på skibet, som 
bliver liggende i Stettin natten over.  

DAG 5 ∙ ODERBERG OG KLOSTER CHORIN
Vi forlader Stettin om morgenen og sejler sydpå ad floden Oder, 
som danner grænse mellem Tyskland og Polen. Efter frokost an-
kommer vi til den tyske by Schwedt, og herfra tager vi på udflugt 
til byen Oderberg i delstaten Brandenburg. En idyllisk lille by i den 
nordlige ende af Oder-marsklandet. De store skove omkring byen 
er en del af det største sammenhængende skovområde i Tysk-
land samt en del af reservatet Schorfheide Chorin, som et rigt på 
dyre- og plantearter. Efter Oderberg besøger vi det berømte klo-
ster Chorin, som er et af det østlige Tysklands fineste eksempler 
på teglstensgotisk arkitektur. Klosteret blev grundlagt i 1272 og 
opløst i 1542 som følge af Reformationen. 
Skibet ligger natten over i Schwedt. 

DAG 6 ∙ SLUSERNE VED HOHENSHAATEN OG NIEDERFINOW
Vi forlader Schwedt tidligt om morgenen og sejler mod slusen 
ved Hohenshaaten. Slusen passerer vi midt på formiddagen.
Den næste sluse ved Niederfinow, er en sluse ud over det sæd-
vanlige - en imponerende skibselevator som løfter og sænker 
selv store skibe de 36 meters højdeforskel mellem Oder-floden 
og Oder-Havel-kanalen. Et massivt kontravægt-system sørger 
for at danne modvægt. Den originale skibslift blev indviet i 1934, 
men nu står en helt ny ”elevator” også klar, bygget efter de samme 
principper som den originale. Vi lægger til for natten i Eberswalde.    

Inkluderet i prisen
Transport i moderne 4 bus inkl. kaffe/the på ud-/hjemrejse

Frokost / madpakke inkl. drikkevarer på ud- og hjemrejsen

7 nætter i delt dobbeltkahyt på skibet M/S Princess

Helpension på skibet, bestående af morgenmadsbuffet, 
4-retters frokost og 5-retters aftensmad

2 glas øl eller vin pr. dag på skibet samt kaffe/the

1 flaske kildevand pr. kahyt pr. dag

1 nat i Berlin på Good Morning+ Berlin City East

Halvpension på hotellet + frokost i Berlin inkl. 1 drikkevare

Udflugter ifølge program

Erfaren dansk rejseleder

Drikkepenge til skibets besætning (€35 pr. person)

Ikke inkluderet i prisen
Forsikringer

Øvrige drikkevarer / måltider

Eventuelle tillæg
Kahyt på øvre dæk (pr. kahyt) ..................................  kr. 1.900

Enekahyt på hoveddæk  ............................................  kr. 2.550

Enekahyt på øvre dæk  .............................................. kr. 4.450

Årsafbestillingsforsikring .......................................... fra kr. 315

Årsrejseforsikring u70 år / over70 år ........... fra kr. 443 / 572



SENIORAGRONOMERNE

DAG 7 ∙ BERLIN
Vi nyder en afslappet formiddag ombord mens vi sejler mod Ber-
lin. Vi ankommer efter frokost og tager på panoramatur med bus. 
På vores rundtur i den fantastiske by kommer vi bl.a. forbi Rigs-
dagen med den flotte og imponerende glaskuppel, der giver en 
formidabel udsigt over byens gader og parker. Potsdamer Platz 
var før krigen hele Europas pulserende centrum, og i årene lige 
efter krigen opstod der et livligt sortbørsmarked, her hvor den 
sovjetiske, britiske og amerikanske sektorgrænse stødte sammen. 
Under øst-vest delingen derefter lå det meste af pladsen øde hen, 

men i dag er Potsdamer Platz igen blevet et livligt bycentrum 
med shoppingcentre, kunst og kultur. For enden af den storslå-
ede boulevard Unter den Linden ser vi Brandenburger Tor, der var 
symbol på Tysklands deling og i dag er blevet et symbol på gen-
foreningen. Den berømte grænseovergang Checkpoint Charlie, 
Alexanderplatz med det høje tv-tårn og et mylder af liv kommer vi 
også forbi, ligesom vi naturligvis skal se resterne af Muren, der fra 
1961 til 1989 delte, ikke blot Berlin, men Europa i to. 
Efter byrundturen vender vi tilbage til skibet, som ligger natten 
over i Berlin-bydelen Tegel. Denne sidste aften ombord, kan vi se 
frem til en festlig aften med Captains Dinner.

DAG 8 ∙ BERLIN
Efter morgenmaden ombord tager vi afsked med MS Princess og 
det venlige personale ombord. I dag skal vi atter se nærmere på 
byen Berlin, inden vi sidst på eftermiddagen, bliver indkvarteret på 
hotel i det østlige Berlin. Aftensmad på hotellet. 

DAG 9 ∙ HJEMREJSE
Efter morgenmaden på hotellet, tager vi nu afsked med Berlin, og 
kører tilbage mod grænsen og vores opsamlingssteder.

Forbehold for ændringer i dagsprogrammet

M/S PRINCESS 

M/S Princess er et hyggeligt flodkrydstogtskib med vægt på 
komfort og god mad. Skibet er hollandskejet, bygget i 1982 og 
senest renoveret i 2012. Skibet er 80 m langt og 9,5 m bredt og 
har plads til max. 102 passagerer. Der er god plads om bord, 
men alligevel en hyggelig stemning, og de dejlige omgivelser 
danner en inspirerende ramme for krydstogtets oplevelser og 
nye bekendtskaber. 

Fra soldækket med solstole kan vi følge med i trafikken og livet 
på floder og kanaler og komme helt tæt på byliv og landska-
ber. M/S Princess har restaurant, lounge og bar. Mellem eta-
gerne er der trapper og lift. Morgenmaden serveres som buf-
fet. Frokosten består af 4 retter - suppe, salat, hoevdret og 
dessert, og aftensmaden af 5 retter - hors d’oeuvre, suppe, 
salat, hoedvret og dessert. Efter måltiderne er der kaffe og te.

Fritidstøj og sportssko anbefales, det er behageligt også til ud-
flugterne fra skibet. Det forventes, at vi klæder om, når midda-
gen skal nydes, men det store selskabsskrud kan vi roligt lade 
blive hjemme.

Kahytter: Alle kahytter er udvendige med vindue, og er på ca. 
10 m². Der er 2 enkeltsenge, aircondition, mini safe, føntørrer, 
telefon, tv samt bad/toilet. Der er kahytter på panoramadæk 
og på hoveddæk. Alle kahytter er røgfri.

GOOD MORNING+ BERLIN CITY EAST 

Hotellet har en rolig beliggenhed i Lichtenberg-distriktet, i 
det østlige Berlin. Den moderne indretning og den professio-
nelle service gør hotellet til en god og bekvem base for jeres 
ophold. I selve Lichtenberg-distriktet findes adskillige grønne 
områder og parker hvor I kan gå en lille tur. 

Under opholdet har I mulighed for at nyde en afslappende 
stund i hotellets sauna eller sætte jer med en drink på terras-
sen eller i den hyggelige Biergarten.

Hver morgen serverer hotellet en omfangsrig morgenbuffet i 
hyggelige rammer.

Hotellets restaurant byder både på internationale retter og 
lokale specialiteter. Den hyggelige cocktailbar er det perfekte 
sted at runde en oplevelsesrig dag af.

Værelser: De komfortable dobbeltværelser er ca. 23 m² store 
og har to 90 cm brede enkeltsenge. Møblerne inkluderer skri-
vebord, siddehjørne, kabel-tv, gratis WiFi og badeværelse med 
bruser. 

Rejseprogram (fortsat)

Skib og Hotel


