






 
 
Frokosten spises i en hyggelig restaurant, 
og derefter er der tid til at gå lidt rundt på egen 
hånd. 
 
 
 

 
 
Sidst på eftermidda-
gen tager vi færgen 
til Altefähr på 
Rügen, og ser Stral-
sund fra søsiden. 
 
Vi spiser middag på 
Alte Pommernkate i 
Rambin på Rügen. 
 

Tirsdag d. 11. august 
Morgenmad på hotellet. 
Dagen tilbringes i Stralsund.  

Med det lille turisttog får vi en guidet tur 
i byen. Herefter ser vi nærmere på bl.a. 
Rådhuset, St. Nicolai kirke, Kütertor, 
Kniepertor og den gamle markedsplads. 

 

 

 



Onsdag d. 12. august  
Morgenmad på hotellet. 
 
Det nordlige Rügen er  
målet for dagens tur. 
 
Første stop er  
nationalparken Jasmund,  
hvor vi bl.a. skal se  
Kongestolen - 
en 118 m høj kridtklippe. 

Derfra kører vi nordpå til Putgarden, hvor vi spiser frokost. 
Her finder vi Kap Arkona og resterne af vendernes gamle borg Jaromarsborg, som 
danskerne ødelagde i 1168. 

 
Ved samme lejlighed blev 
også en 8 m. høj statue af 
vendernes frugtbarheds gud 
Svantevit ødelagt og brændt. 
 
Vi tager den lille 
”bimmelbane” til fyrtårnet på 
Kap Arkona og derfra kører 
vi videre med det lille tog til 
Vitt - et idyllisk fiskerleje. 
 
 

Sidst på eftermiddagen går turen hjem til middag på hotellet 

Kap Arkona 







PRAKTISKE OPLYSNINGER 
Pris 
Enkeltværelse med bad og toilet 7.400 kr.  
Dobbeltværelse med bad og toilet pr. person 6.900 kr.  
 

Prisen dækker helpension og udflugter  
 

Måltid ved tilbagekomsten til Løgumkloster: 100 kr. 
Ekstra overnatning m. morgenmad v. tilbagekomst:  500 kr. 
 

Opholdsted i Stralsund: 
Hotel Schweriner Hof 
Neuer Markt 1, 1 
8439 Stralsund. 
 
Tilmelding 
Tilmelding til Løgumkloster Refugium, senest  6. juni 
Rejsen gennemføres kun ved minimum 25 deltagere. 
På Refugiets bekræftelse findes betalingsoplysninger. 
Depositum på kr. 2.000 betales ved tilmeldingen. 
Restbeløbet betales senest 1. august 
 

Kontoret  
Kontoret er parat til at svare på evt. spørgsmål i kontortiden. 

 
 
LØGUMKLOSTER REFUGIUM   
Refugievej 1 
6240 Løgumkloster     
Tlf. 74 74 33 01     
 

www.loegumkloster-refugium.dk 
mail@loegumkloster-refugium.dk 
 

Kontortid: Mandag - fredag kl. 8.00 -15.00 
Forstander: Helle Skaarup 

Forsikringer - pas - visum - sikkerhed: 
Passet skal være gyldigt mindst til efter forventet hjemkomst. 
Husk at pakke gyldigt pas og forsikringspapirer i håndbagagen - og 
tag gerne en kopi til rejselederen. 
Det gule sygesikringsbevis dækker ikke behandling eller hjemtrans-
port fra rejsemålet. For rejser inden for EU er du delvis dækket for 
behandling, hvis du har det blå Sygesikringskort med, men der kan 
være egenbetaling på dette, og der er ingen hjemtransport.  
Tegn derfor rejseforsikring ved et forsikringsselskab. 


