
 



Kære interesserede. 
 

Jeg har set frem til at kunne præsentere denne 
spændende 7 dages rejse, som byder på en 
flot tur med smukke natur oplevelser, besøg i 
byer og på steder, der emmer af historie og 
hvor de historiske bygninger stadig står. 
Og så hele 3 lande ud over Danmark!! 
 

Kort fortalt så går turen, efter opsamling i Es-
bjerg og Kolding mod grænsen og derefter 
videre langs Østersøkysten med besøg i bl.a. 
Wismar og Stralsund, hvor vi skal bo 2 næt-
ter.. 
Vi skal besøge Rügen - øen der bliver kaldt 
Berlins badekar, og bl.a. opleve Hitlers feriepa-
radis, som aldrig kom i anvendelse som tænkt. 
 

Vi skal besøge Darłowo i Polen og videre mod 
Gdansk, hvor vi skal bo 3 nætter. 
I Gdansk har vi en lokal norsk-talende guide 
med på byrundtur og udflugter til bl.a. Sopot og 
borgen Malbork, der er på UNESCOS VER-
DENSARVSLISTE, og hjemrejsen går med 
færgen fra Gdynja til Karlskrona i Sverige og 
videre gennem Skåne til Danmark, og vores 
opsamlingssteder. 
Se hele programmet på side 5-6. 
 

NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et par nyhedsbreve på mail med 
relevant tur-info / nye arrangementer  til de 
tilmeldte i perioden mellem tilmelding og af-
gang. 
 

Deltagerhæfte: 
I bussen udleveres et informativt deltagerhæfte 
med info om seværdigheder, restauranter, 
transport mv. 
 

Yderligere oplysninger: 
 

Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg 
75 14 55 20  / 51 49 44 87. 
Mail: leifbuster@gmail.com 

 
Rejsen arrangeres i samarbejde 
med Danske Ølentusiaster,  
Lokalafdeling Esbjerg,  
Men bemærk, at du sagtens kan 
deltage på rejsen selv om øl ikke er 
din store interesse.  
Vil du vide mere om lokalafdelingen, 

så klik ind på http://www.esbjerg.ale.dk/ 
 

DELTAGERPRIS: 5600,00 kr. 
Tillæg for enkeltværelse / kahyt: kr.: 1645,- 
Tillæg for kahyt med vindue: kr.150,- 
 

Deltagerprisen inkluderer transport fra Es-
bjerg / Kolding til Stralsund og Gdansk og retur 
inkl. færge Gdynja - Karlskrona, kørsel fra 
Karlskrona gennem Skåne og via Øresunds-
broen til Sjælland og videre mod Kolding og 
Esbjerg i moderne turistbus. 
Prisen er baseret på indkvartering i delt dob-
beltværelse med bad og toilet, telefon og TV 
mv., samt indkvartering i dobbeltkahyt på fær-
gen.  
Desuden er inkluderet 6 gange morgenbuffet, 
samt aftensmad på ankomstdagene i hhv. 
Stralsund og Gdansk samt udflugter (excl. evt. 
entreer) og program i øvrigt, som beskrevet på 
side 4-5. 
Desuden har vi en norsktalende guide til rådig-
hed i Gdansk. 
 
 

TILMELDING: 
Send en mail til  
leifbuster@gmail.com  
med følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
Kahytstype (Dobbelt / enkelt) 
Påstigningssted (Kolding / Esbjerg) 
 

På hjemrejsen kan afstigning kan aftales ved 
rastepladser langs E20 over Sjælland og Fyn. 
 

- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en bekræftel-
se på modtagelsen. 
Restbeløbet betales senest 1. august 2020. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

STRALSUND: 
Vi skal de første 2 nætter bo 
i Stralsund på det centralt 
beliggende, 3-stjernede 
InterCity Hotel Stralsund,  
Tribseer Damm 76, 18437 
Stralsund, Tyskland. 
Hotellet har pæne værelser 
med eget bad/toilet, TV, fri 
WiFi, minibar mv. Desuden 

har hotellet egen restaurant og bar. Alle gæster får gratis udle-
veret en gratis billet, som gælder hele opholdet, til de lokale 
busser. 
GDANSK: 
I polske Gdansk skal vi bo 3 nætter på det spritnye (åbnet 2019) 4-stjernede hotel Holiday Inn 
Gdansk - City Centre  Chmielna 1, 80-750 Gdańsk, Polen. Hotellet ligger ved floden Motlawa 
og kun 600 m fra Mastekranen, byens berømte seværdighed samt 700 m fra den charmerende 
Maria gaden.Hotellet har smuk og udsøgt moderne design og pæne, komfortable værelser.  
Gæsterne har adgang til fitness center.  
 

Ombord på STENA SPIRIT, der sejler på ruten mellem 
Gdynja i Polen og Karlskrona i Sverige har vi Comfort 
Plus kabiner med vindue /havudsigt,  
2 senge samt TV, radio, badeværelse med brus, samt 
håndklæder.  
Skibet er udstyret med flere restauranter og barer. Der er 
masser af underholdning og shopping muligheder om-
bord. Vi skal spise morgenmad (inkl.) i Restaurant Taste. 



Ret til ændringer og forbedringer forbeholdes, 
- og du er, som deltager, velkommen til at 
komme med ideer og forslag. 
 
Mandag den 12. oktober 2020: 
07.00:Afgang fra Museumspladsen, Esbjerg. 
08.00: Afgang fra Busterminalen, Kolding. 
Vi kører derefter sydpå mod grænsen og der-
fra videre langs Østersøkysten med passende 
pause undervejs frem til Wismar, hvor vi hol-
der frokostpause, og hvor der efterfølgende er 
tid på egen hånd til at nyde byen og seværdig-
hederne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den gamle hansestad ligger ved Østersøen og 
kan tilbyde en spændende historie, fine byg-
ninger og et charmerende havneområde.   
Efter opholdet i Wismar kører vi mod Rostock, 
hvor vi stopper så tæt som muligt på den 
smukke Marienkirche og torvet Neuer Markt, 
hvor der er gode muligheder for kaffe og kage 
på en af de mange cafeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter kaffepausen fortsætter vi mod vort hotel i 
Stralsund. 
Efter indkvartering på InterCity Hotel Stral-

sund, venter den 3-retters middag os i hotel-
lets restaurant. 
Aftenen er på egen hånd i Stralsund.           
Alle gæster får gratis udleveret en gratis billet, 
som gælder hele opholdet, til de lokale busser. 
Stralsund ligger på en halvø i det tidligere Øst-
tyskland og er derved omgivet af meget vand. 
UNESCO har sat Stralsund på landkortet som 
verdenskulturarv i 2002. 
 
Tirsdag den 13. oktober 2020: 
06.00-10.00: Stor morgenbuffet i hotellets re-
staurant. 
09.30: I dag er der mulighed for at tage med 
på dagens udflugt der går til Rügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi holder frokostpause et passende sted på 
øen og er retur ved hotellet midt på eftermid-
dagen. 
Spis aftensmad (ej inkl.) på hotellet eller på en 
god restaurant efter eget valg 
 
Onsdag den 14. oktober 2020: 
06.00-9.00: Stor morgenbuffet i hotellets re-
staurant. 
09.00: Vi har pakket bussen og er klar til da-
gens tur mod Gdansk i Polen. 
Kort efter at have krydset grænsen ankommer 
vi til Darłowo, hvor vi holder frokostpause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Efter frokostpausen fortsætter vi langs den 
polske Østersøkyst mod Gdansk, og vi an-
kommer til vort hotel, Holiday Inn Gdansk - 
City Centre kl. ca. 18.00. 
Efter indkvartering venter den 3-retters middag 
os i hotellets restaurant. 
Herefter er der tid på egen hånd i Gdansk. 
  
Torsdag den 15. oktober 2020: 
Fra 6.30: Morgenmads buffet i hotellets re-
staurant. 
Kl. 09.30: I dag har du mulighed for en guidet 
tur rundt i Gdansk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er tilbage på hotellet kl. ca. 13.30. 
 
Fredag den 16. oktober 2020: 

Fra 6.30: Morgenmads buffet i hotellets re-
staurant. 
Kl. 09.30: I dag har du mulighed for en guidet 
tur bl.a. til Malbork og Sopot. 
Malbork er den største borg i verden målt 
efter landområde og er på UNESCOs verden-
sarvsliste.  
Slottet for den teutoniske orden i Malbork er 
en teutonisk borg og fæstning fra det 13. år-
hundrede, beliggende nær byen Malbork, syd 
for Gdansk. 
Sopot er bade og kurbyen der ligger i det hi-
storiske landskab Vestpreussen, ved vestky-

sten af Gdanskbugten.  
Her er det planen at vi holder et stop med tid til 
frokost mv., lidt afhængig af vejret. 
Vi er tilbage på hotellet midt på eftermiddagen. 
 
Lørdag den 17. oktober 2020: 
Fra 6.30: Morgenmads buffet i hotellets re-
staurant. 
Kl. 10.00: Vi pakker bagagen i bussen og tjek-
ker ud fra hotellet og så har vi ellers dagen 
frem til midt på eftermiddagen, hvor vi mødes 
ved bussen og kører den korte tur til Gdynia, 
hvorfra færgen sejler midt på aftenen. 
Du kan dog sagtens nå at se nærmere på 
byen, og f.eks. besøge udsigtspunktet Ka-
mienna Góra, der kan nås med en gratis tur 
med kabelbanen. 
I Gdynia, der har ca. 250.000 indbyggere, er 
der masser af restauranter, butikker, pubber 
mv. så der er gode muligheder for at få aftens-
maden her inden vi skal ombord på færgen 
Stena Spirit, der sejler kl. 21.00. 
 
Søndag den 18. oktober 2020: 
06.00-07.30: Morgenmad i skibets restaurant 
Taste. 
7.30: Skibet ankommer til Karlskrona. 
Vi kører derefter gennem Skåne mod Øre-
sundsbron og Danmark, med passende pau-
ser undervejs til vore udgangspunkter. 
 
Forventede hjemkomst tider: 
Kolding: Ca. kl. 16.00 
Esbjerg: Ca. kl. 17.00 
 
 

 



STRALSUND:  
Den nordtyske by Stralsund ligger på en halvø 
i det tidligere Østtyskland og er derved omgi-
vet af meget vand.  
UNESCO har sat Stralsund på landkortet som 
verdenskulturarv i 2002.  
Stralsund er en havneby og hansestad i det 
nordøstlige Tyskland med ca. 59.500 indbyg-
gere (2018), beliggende ved farvandet Strela-
sund.  
Den historiske ”Fredsaftalen i Stralsund” blev 
indgået 24. maj 1370 i Stralsund.  
Det var en militær våbenstilstand mel-
lem Hansestæderne og Danmark, forhandlet 
mellem stæderne og Henning Podebusk på 
vegne af kong Valdemar Atterdag. 
Aftalen gav Hansestæderne slottene 
i Helsingborg, Malmø, Skanør og Falsterbo i 
besiddelse i 16 år, kon-
trol over Skåne- 
markedet samt ret til 
indsigelse ved tronskifte. 
Og så siges det, at man 
er nødt til at smage den 
originale Bismarck sild 
fra fiskehandler Henry 
Rasmus på Heilgeiststr.10 i Stralsund. 
- det må vi hellere prøve…….. 
 
Wismar ligger ved Østersø kysten i delstaten 
Mecklenburg-Vorpommern i det tidligere DDR. 
Wismar har ca. 50.000 indbyggere og er en 
spændende by med en historisk bycentrum, 
der nu er næsten er helt restaureret. Byen har 
mange seværdigheder. Byen er ligesom Stral-
sund på Unescos verdensarvsliste. 
"Wasserkunst" / Vandkunsten er en gammel 
brønd. Den blev bygget mellem 1580 og 1602 
i et hollandsk design, og forsynede byen med 
vand indtil 1897. På Alte Markt i Wismar. 

Rügen er en sand perle i Østersøen, der med 
sine skønne sandstrande og hvide klinter er i 
tæt familie med Møns. De små eksklusive 
badebyer med de lange badebroer er populæ-
re rejsemål, og Rügen har altid været en efter-
tragtet feriedestination. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi skal bl.a. besøge Prora , Hitlers store ferie-
projekt, - et 10 km langt hotelkompleks kaldet 
Berlins badekar, som aldrig blev færdigt og 
kom i brug. Men nu skal det være fantastisk at 
se den udvikling det stor byggekompleks, spe-
cielt de senere år. Nu er næsten 5 km bygnin-
ger renoveret. Men Rügen har også meget 
andet at byde på. 
 
Darłowo: 
Byen som på tysk hed Rügenwalde, er interes-
sant med danske øjne. 
Det er nemlig her den danske konge fra 1396 
til 1439, Erik af Pommern ligger begravet. 
Hans sarkofag kan ses i Mariakirken i byen, 
men han blev født på slottet i Darlowo (se 
billede herunder) i 1382. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den hyggelige by med ca. 15.000 indbyggere 
ligger ved Østersøkysten og har et flot torv og 
en hyggelig gågade, med små cafeer og re-
stauranter. Her holder vi frokostpause. 
 



GDANSK: 
Uanset om man mest er til spændende infor-
mationer om historien og kulturen i og omkring 
Gdansk, eller om man mere er til shopping 
eller afslapning på café, mens man kigger på 
mennesker, så er der nok for enhver smag.  
Der er masser af muligheder. I dejlig afslap-
pende afstand omkring Gdansk finder vi tillige 
attraktive udflugtsmål, der bestemt også er 
værd at besøge. Vi besøger bl.a. den kæmpe 
store middelalderborg Malbork og den kulturri-
ge og mondæne badeby Sopot. 
 
Malbork: 
Slottet for den teutoniske orden i Malbork. 
Dette befæstede kloster fra det 13. århundre-
de blev væsentligt udvidet og forskønnet efter 
1309, da sædet for Stormesteren (Grand Ma-
ster) flyttede hertil fra Venedig.  
Dette særligt fine eksempel på et middelalder 
murstensslot faldt senere i forfald, men blev 
omhyggeligt restaureret i det 19. og det tidlige 
20. århundrede.  
Mange af de bevaringsteknikker, der nu ac-
cepteres som standard, blev udviklet her.  
Efter at være alvorlig skadet i Anden Verdens-
krig blev slottet igen genoprettet ved hjælp af 
den detaljerede dokumentation udarbejdet af 
tidligere konservatorer. 
Ordenen for de teutoniske riddere af 
St. Mary's Hospital i Jerusalem , almindelig-
vis kendt som den Teutoniske orden, blev 
oprettet under det tredje korstog til det hellige 
land i 1190. Først fungerede det som et bro-
derskab som gæstefolk i Acre, derefter, efter 
at have modtaget sin styre i 1198, blev broder-
skabet omdannet i en ridderlig orden. 
Ridderordner, der deltog i korstogene, var 
sammenkomster sammensat af munke-
riddere. Teutonisk orden var en af tre sådanne 
sammenkomster med templerne og ordenen 
St. John er de to andre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sopot: 

Sopot ligger smukt placeret ved den baltiske 
kyst, og med dens brede sandstrand, kønne 
træmole, og masser af caféer og restauranter, 
er dette et populært sommerrejsemål.  
Og så skal du da opleve denne skæve – på 
alle måder – bygning, som har gjort Sopot 
endnu mere berømt. Huset er i Polen kendt 
som Krzywy Domek, og ligger på Sopots ho-
vedgade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi kører med erfarne chauffører: 
Turen gennemføres med erfaren chauffør i 
moderne 3-stjernet bus med toilet, video mv.  
Jeg sælger alm. øl og vand til rimelige priser. 
Kaffe og the er gratis.  
Der er naturligvis begrænset bagageplads i 
bussen, men der vil da være plads til, at vi kan 
tage lidt lokale godter med hjem. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail arrangør: leifbuster@gmail.com 

Bemærk: Turen er en ”non-profit”-tur, hvilket 
betyder, at jeg ikke har fortjeneste på turen. 
Det forventes derfor også, at deltagerne hjæl-
per med til at få arrangementet til ”at klappe”. 



NYTTIGE LINKS: 
Wismar: 
https://www.tourism.de/wismar/  
 

https://www.germany.travel/dk/byer-og-kultur/
unesco-verdensarv/de-gamle-bydele-i-
stralsund-og-wismar.html  
 

Stralsund: 
https://www.stralsundtourismus.de/en/welcome  
 

https://www.tourism.de/stralsund/  
 

https://www.germany.travel/dk/byer-og-kultur/
unesco-verdensarv/de-gamle-bydele-i-
stralsund-og-wismar.html  
 

Rügen: 
https://taetpaa.scandlines.dk/outdoor/familie/
events_og_kultur/sevaerdigheder-paa-rugen  
 

https://www.tourism.de/rugen-island/  
 

Darlowo: 
https://www.staypoland.com/
about_darlowo.htm/  
 

Gdansk: 
https://visitgdansk.com/en/  
 

https://www.gdansk.pl/en/for-tourists  
 

https://www.staypoland.com/
about_gdansk.htm/  
 
 

Malbork: 
https://www.staypoland.com/tour/173/malbork-
castle/  
 

Soport: 
https://www.staypoland.com/about_sopot.htm/  
 

Polen: 
https://www.staypoland.com/poland/general-
information/  
 

https://www.visitpoland.com/  
 

https://polennu.dk/  
 

Stena Line: 
https://www.stenaline.dk/til-resten-af-europa/
polen  
 

Hotel Stralsund: 
https://www.intercityhotel.com/hotels/alle-
hotels/deutschland/stralsund/intercityhotel-
stralsund  
 

Hotel Gdansk: 
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/
gdansk/gdncc/hoteldetail?
cm_mmc=GoogleMaps-_-HI-_-PL-_-GDNCC  
 
Øl: 
https://www.brauhaus-wismar.de/brauerei  
 

https://www.staypoland.com/poland/beer-and-
vodka/  

 

For ølentusiaster og andet godtfolk: 
Både Tyskland og Polen gør det godt indenfor 
produktion af god øl og specielt i Polen er det 
også forholdsvis billigt. 
Og der er steder nok hvor øllet kan købes og 
smages. 
Stralsund er f.eks. hjemsted for  
bryggeriet Störtebeker som  
råder over både en god  
restaurant og en ølhandel. 
 
Desuden findes der, specielt i Gdansk et kæm-

pe udbud af Craft Beer Bars, - 
den, der ligger tættest på vort 
hotel (400 meter) Cathead 
Multitap Gdansk, har hele 28 
haner at gøre godt med. 
Så man behøver ikke undvæ-
re godt øl. 

Og hvis vi er heldige, så gentager den lokale 
ølfestival organisation i Gdansk deres efterårs-
udgave af Hevelka mens vi er i byen. 
Jeg har været i kontakt med dem, men de ved 
først endelig besked senere på året. 
I givet fald vil festivalen finde sted fredag og 
lørdag og byde på mere end 200 craft beers, 
primært polske. Billedet herunder er deres pla-
kat for 2019. 


