
>> Reis per luxe touringcar met  
gratis ontbijt met vers appelsiensap 
op de bus tijdens de heenreis  

>> 4x overnachting in half pension in 
Hotel Park Sellin *** 8.4/10  

 

 
>> WO 15.04-ZO 19.04.2020    499 € 

 

 
>> 1 x gehele dag gids in Rügen 

>> 1 x proeverij van regionale kaas 
en worstsoorten in een legendari-
sche boerderij in Rügen 

>> 1 x  inkom in het nationale park 
“Königsstuhl” met audio gids 

>> 1 x 1u15 boottocht van Sassnitz 
naar Königsstuhl 

>> toeristen tax 

Vakantie bij de Oost zee eilanden 
>> hotel op het zonnen eiland Rügen 

>> Proeverij van lokale specialiteiten 

Bijna 574 kilometer kustlijn, in totaal 976 vierkante kilometer, 18 grotere en 

kleinere eilanden—het eiland Rügen biedt onvergetelijke uitzichten.  De be-

roemde witte krijtrotsen, samen met groene vegetatie aan de blauwe zee zijn 

maar een paar opsommingen van de adembenemende indrukken die u op deze 

reis zal ervaren.  Een reis door de natuur zal u ervaren als we in het nationale 

park van Königsstuhl zijn.  Laat u tijdens de eiland rondvaart de charme van de 

omgeving betoveren, pittoreske stadjes en een proeverij van regionale pro-

ducten in het zuidwesten van het eiland.  Deze plekjes en de wereldbe-

roemde landschappen zullen u bekoren en onze gids zal u alles hierover 

vertellen. Heeft u al ooit gehoord van “Hitlers kolos van Prora, een mega 

nazi hotel of over boomtoppenpad ? Onze gids vertelt er u alles over !    

INFO@BENELUXCARS.BE   -     TEL 0032 11 54 42 77 
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DUITSLAND/ Rugen 

IN DE PRIJS INBEGREPEN 

EXCURSIE PAKKET 69 € 

REISDATUM EN PRIJS 

PROGRAMMA BESCHRIJVING EN HOOGTEPUNTEN 

DAG 1  WOENSDAG 15.04.2020 

Heenreis vroeg in de ochtend  naar het 

noorden met tussenstop in Hamburg 

Overnachting in hotel park Sellin *** 

DAG 4  ZATERDAG 18.04.2020 

Vandaag maken we een uit-

stap naar het eiland  

Hiddensee (vrije tijd) 

Overnachting in hotel park 

Sellin *** 

DAG 2  DONDERDAG 16.04.2020 

Gehele dag op pad met onze gids 

Proeverij van lokale specialiteiten 

Overnachting in hotel park Sellin *** 

DAG 5 ZONDAG 19.04.2020 

Terugreis huiswaarts 

DAG 3  VRIJDAG 17.04.2020 

Bezoek aan het nationale park 

“Königsstuhl” met daarna een boottocht 

rondom de prachtige eilandjes 

Overnachting in hotel park Sellin *** 

 

INCLUSIEF GRATIS 

ONTBIJT OP DE BUS 

MET VERS   

APPELSIENSAP 

EEN ECHTE AANRADER !! 

Volle kaart = 40 € korting 


