
 

Fantastiska Binz på semesterön Rügen 
      en resa som alla borde göra 
som är måna om sitt välbefinnande och som under några dagar vill finna avstressning  i 

lyxig miljö på ett hotell som vi gästat under många år med återkommande gäster och som 

har ett underbart läge några 100 m från en underbar sandstrand där du kan vandra längs 

vattenbrynet eller utefter den inbjudande 2 km långa strandpromenaden på väg in till 

Binz, en av Tysklands mest berömda semesterorter, med ett centrum fullt av små trevliga 

butiker, restauranter och caféer och med en klassisk långbrygga ut i vattnet från centrum. 

Från hotellet går också ett minitåg som gratis tar dig från eller till hotellets närhet om du 

någon gång inte vill promenera i de idylliska områdena. 

 

Under vistelsen har du möjlighet att följa med på en utflykt med vår buss som ger dig en 

bekväm möjlighet att se den vackra öns varierande natur och sevärdheter som ön inbjuder 

till och dessutom få stifta mekantskap med dess intressanta historia. Bland annat kommer 

du att få åka på de fantastiska allévägarna. Ön har också intressanta sevärdheter för besök  

på egen hand såsom Jaktslottet , legendariska tåget Rasander Roland och Naturcentret 

med magnifik utsikt ut över Rügen 

 

4-stjärniga Seehotel Binz-Therme, där vi bor, är en pärla med underbar mat, välutrustade 

rum eller lägenheter, olika pooler, varav en saltpool där du på klassiskt vis kan ligga på 

rygg och läsa en tidning. Övriga pooler hämtar sitt vatten från väldiga djup och ger dig 

sköna temperaturer och hälsa. Du har dessutom flera bastur att pröva på och möjligheter 

till olika behandlingar, vilka du kan beställa hemifrån för att vara säker på att få dem bo-

kade. En kväll inbjuder hotellet till en stämningsfull candel light evening i poolområdet.  

Hotellet erbjuder ett toppboende som många längtar tillbaka till! 

 

Båtresa Ystad—Sassnitz (2,5 timmar)! 



 
Vårt Hotell: 

Dorint Seehotel Binz-Therme Rügen 

Strandpromenade 76, Ostseebad Binz 

Tel +49 383 9360  

Websida: www.binz-therme.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resplan: 
Dag 1: Vi lämnar Västsverige enligt turlistan och färjar från Ystad till 

Rügen/Sassnitz kl 11.45 för att anlända till vårt hotell omkr. kl.15.00 

för incheckning och middag 

Dag 2: Dagen fri för egna aktiviteter såsom Vattengympa, stor frkost-

buffé (fram till kl. 11.00), Strandpromenad eller minitåg kostnadsfritt) 

till den berömda semesterorten Binz (Tysklands Smögen?), besök ut 

på ortspiren, tid för behandlingar, sandpromenad utefter vattenbry-

net, stor buffébord att avnjuta under kvällen, pooler och bastur att 

frottera sig i. 

Dag 3: Vattengympa kl. 08.00? Frivillig utflykt med bussen under för-

middagen förbi Prora (Hitlers semesteranläggning för 20.000 perso-

ner), ovanliga shoppingcentrat Karl Erlebnis Dorf , Sassnitnz och Al-

tona på nordspetsen av Rûgen 

Dag 4: Frukost och lugn och behaglig förmiddag med avresa kl. 

13.30. färd till avresehamnen för shopping med moderata priser och 

avfärd kl. 15.45 med ankomst Ystad kl. 18.15 och åter till resp. orter 

enligt turlista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reslängd: 4 dagar 

Avresedatum 2021 
Torsdag,  29 april — då vi möter våren 

Torsdag, 28 oktober— sensommarskönt 

 

Pris: Per person i dubbelrum 

 4.380,- 
Vad ingår i priset 

• Resa med modern helturistbuss t/r 

• Färjor tur & retur 

• Halvpension på hotellet 

• Boende i dubbelrum alternativt lä-

genhet med du/wc  

• Fri tillgång till hotellets pooler med 

massageströmmar och välgörande 

thermekällor 32-34 grader, saltvatten 

bassäng, bastuavdelningar, fitnessrum 

• Kurtaxa 

• Badrock och handdukar som åter-

lämnas efter vistelsen 

• Reseledares tjänster 

 

Frivilliga tillägg 

Avbeställningsskydd:  150:- 

Enkelrumstillägg totalt 400,- 
Bussutflykt 100,- 

 

Turlista UT HEM 

Partille 05.45 23.00 

Göteborg 06.30 22.45 

Mölndal 07.00 22.15 

Kungsbacka 07.15 22.00 

Varberg/Björkäng 07.45 21.30 

Falkenberg 08.05 21.10 

Halmstad 08.45 20.30 

Tiderna är ungefärliga beroende på 
trafikrytm, väglag, väder etc. 
 
Att tänka på: 

Resevaluta Euro 

Medtag Pass 
Att tänka på gällande behandlingar Vi re-

kommenderar att du bokar behandlingar i 

förtid då det under vissa perioder kan vara 

färre tider lediga när vi väl kommer på 

plats. Givet-vis hjälper vi er med detta om 

så önskas.  

 
Bokningstelefon 031-22 21 20 

Internet www.rekoresor.se 
E-post info@rekoresor.se 


