
Vår klassiska och omtyckta resa för alla SPA-älskare med 
boende på högklassigt hotell och härliga pooler med 

massageströmmar och välgörande therme-källor. 

Dag 1: 
Vi lämnar våra hemorter under morgonen för att nå Gedser och färjan som avgår kl. 13.00 med 
destination Rostock dit vi ankommer kl. 14.45 och efter ytterligare två och en halv timma ankommer 
vi till hotellet för incheckning och kanske ett första bad i någon av de ljuvliga poolerna med vatten 
från jordens inre, innan kvällens stora middagsbuffé avnjutes. 
Dag 2: 
Dagen kan börja med trivsam vattengympa för de morgonpigga, varpå en omfattande frukostbuffé 
väntar som serveras fram till kl. 11.00 för den som vill sova ut riktigt ordentligt. Dagen lämnas helt fri 
för behandlingar och vi rekommenderar även ett besök i Binz, c:a 2 km från hotellet. Hit går man 
antingen längs Östersjöns härliga vattenbryn och dess mjuka sandstrand eller längs den fina strand-
promenaden. Ett besök ute på den välbekanta bryggan är ett måste vid besöket i centrum. Möjlighet 
finns också att åka med det lilla tåget som går mellan hotellet och centrum (fritt för hotellets gäster). 
Vid 18-tiden står det stora buffébordet dukat med härlig mat att njuta av. 
Dag 3: 
Kl. 08.00 ny trivsam vattengympa? - följd av den stora frukostbuffén. Under förmiddagen gör vi en 
utflykt där det blir tid att se öns omtalade och trivsamma områden. Under återresan till hotellet åker 
vi förbi Prora (Hitlers stora semesteranläggning för 20 000 personer) och Naturcentrum (med 
magnifik utsikt över Rügen) där vi gör korta stopp för Er som inte varit där och som kanske vill 
återvända under vistelsen.  Nytt för året är ett intressant besök vid Karl Erlebnis Dorf. Vi är tillbaka i 
Binz vid lunchtid och då är resterande del av dagen fri för behandlingar, poolerna och saunan ännu 
en gång innan buffébordet stillar hungern. 
Dag 4: 
Ännu en god frukost, en lugn behaglig förmiddag med möjlighet till avslappnande bad eller 
strandpromenad avslutar vår, för kropp och själ lugnande och härliga långweekend. Efter 
utcheckning tar vår buss oss till Rostock där vi stannar vi upp vid Bordershoppen, varpå vi går 
ombord på färjan som lämnar hamnen kl 15.00.  Vi ankommer Gedser 16.45 och lämnar Danmark i 
Helsingör vid 19-tiden och beräknar resp. hemkomster till omkring 22-tiden. 

SPA Rügen 



Att tänka på gällande behandlingar: 
Vi rekommenderar att ni bokar behandlingar i god tid innan 
avresan då det under vissa perioder kan vara färre tider 
lediga när vi väl kommer på plats. 
Givetvis hjälper vi er med att göra dessa bokningar utan kostnad. 

Exempel på behandlingar:  Massage, kosmetik, pedikyr, manikyr 
samt flertalet inpackningar mm . Se mer via deras webbsida 

Att tänka på: 
Resevalutan Euro 
Medtag pass eller annan id-handling 

Vårt hotell: 
Dorint Seehotel Binz-Therme Rügen 
Strandpromenade 76, Ostseebad Binz 
Tel +49 38 393 60 

Webbsida: www.binz-therme.de

Avresedatum :
Onsdag 4 mars 
Hemresa:
Lördag 7 mars 
                                                          
Reslängd: 4 dagar 

Pris: 
Per person i dr/lägenhet 4.195,- 

Frivilliga tillägg 
Avbeställningsskydd: 150:- 
Enkelrumstillägg 900,- 

                     
Vad ingår i priset 
Resa med modern helturistbuss 
Färjor tur & retur 
Halvpension på hotellet 
Boende i dubbelrum alt. lägenhet med 

dusch & wc 
Bussutflykt dag 3 enl. program 
Fri tillgång till hotellets pooler (med 

massageströmmar och 
välgörande therme-källor, temp 
32 till 34 grader), 
bastuavdelningar, fitnessrum. 
Nordic walking 

Saltvattenbassäng 
Kurtaxa 
Candlelight-kväll vid poolen 
Kvällsbastu 
Vattengympa med ledare varje 

morgon kl. 08.00 
Badrock och handdukar som 

återlämnas efter vistelsen. 
Reseledares tjänster 

Turlista UT HEM 
Göteborg 06.30 23.00 
Mölndal 07.00 22.30 
Kungsbacka 07.15 22.15 
Varberg 07.45 21.45 
Falkenberg 08.05 21.25 
Halmstad 08.45 20.45 
Helsingborg     09.30  20.00 

Bokningstelefon 031-22 21 20 
Internet www.rekoresor.se 
E-post info@rekoresor.se 
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