
Reseförsäkring: Kolla att Du har tillräcklig reseförsäkring 
  

Det europeiska 
Sjukförsäkringskor-
tet 

Detta bör Du ha med. Kan erhållas hos 
Försäkringskassan 
  

Pass: 
  

Medtag för säkerhets skull giltigt pass 
  

Garanti: 
  

Busspiloten har till Kammarkolle-giet 
ställt den lagstadgade garantin för resenä-
rernas säkerhet. 
  

Allmänna resevill-
kor: 
  

Allmänna villkor för paketresor 
  

Anmälan/betalning 
  

Boka in Dig per tel. till 046-151020 och 
betala anmälningsavgift 500:- -per person. 
Återstående betalning skall vara oss till-
handa före den 30 april. Pg 479594-4, bg 
127-4851 
  

Avbeställnings-
skydd: 
  

Du kan teckna avbeställningsskydd genom 
att samtidigt med anmälningsav-giften 
inbetala 150:- per person. 
Vid avbeställning uttages en expeditions-
avgift på 200:- se resevillkoren. 
  

Hotell: 
  

Steigenberger Baltic Hotel, Stralsund Ban-
sinerhof, Bansin 
  

Mobiltel. 
  

Tommy Lilja             0708-150808 
  

4-dagarsresa 

till 

Rügen och Usedom 
10-13 juni 2008 

Tema: vår historia i svenska Pommern 

Busspiloten AB 

Box 4169, 22722 Lund 

Tel. 046-151020, Fax 046-151028 

Email: ingrid.lilja@busspiloten.se 

www.busspiloten.se 

Ystads Fornminnesförening 

Ett samarrangemang mellan 

Ystads Fornminnesförening 
 

För ytterligare upplysningar och intresse-
anmälan ring  

Elinor Holstein-Krag 0411-12172 
eller Majken Törnblad 0411-10583 

senast 1 februari. 
www.ystadsfornminnesforening.se 



Preliminärt program 10-13 juni 2008.  
Tema: vår svenska historia på Rügen och Usedom. 

10 juni   

06:00 Avfärd från Busspilotens garage, Gustavshemsv. 9 i 
Lund. 

07:00 Hämtning i Ystad 
Transport till färjeläget i Trelleborg 

08:15 Färjan avgår från Trelleborg till Mukran på Rügen 
Frukost ombord 

12:00 Ankomst Rügen 
Färden går via Königstuhl till Carl-Gustav Wrangels 
Schloss Spyker, där lunch väntar i källarrestaurangen 
Zum alten Wrangel 
  
Färden går sakta vidare över Rügen till Stralsund, där 
första övernattningen sker på Steigenberger Baltic Ho-
tel. 
  
Middag på hotellet 
  

11 juni Efter frukosten, guidning i centrala Stralsund 
Vidare ner mot Greifswald där paus göres för lunch 
  
På eftermiddagen anländer vi till Bansin, en av de tre 
kejsarbadorterna, där vi skall bo på Bansiner 
Hof som ligger precis vid stranden. 
  
Middag på hotellet 

12 juni Denna dag ägnas helt åt rundtur på Usedom. Även ett 
besök på Peenemünde ingår, där man under kriget sköt 
upp V2-raketerna. 
  

  Mitt emot finns också en sten till minne av Gustav II 
Adolf när han landsteg på Usedom i samband med 30-
åriga kriget. 
  
Lunch på fam. Oxenstiernas slott, Schloss Mellentin 
där man nu har renoverat en restaurang. 
  
Middag denna kväll på Promenadenhotel Admiral som 
ligger ca 100 m från Bansiner Hof 
  

13 juni Hemfärd över Rügen via Putbus, Binz och Prora 
  

17:45 Färjan avgår från Mukran och innan dess skall resenä-
rerna också ha fått möjlighet till inköp. Middag ombord 
  

Pris per person: 
Tillägg för enkelrum: 

4.400:- 
  675:- 

• helturistbuss, färjekostnader och vägskatter, resemoms, frukost                 
på utresan, middag på hemresan 

• lunch dag 1,2,3 och 4 
• entré till Peenemünde 
• guidning på svenska- 
• 3 x övernattning del i dubbelrum inkl. helpension 
• Obs! Drycker ingår ej om det inte speciellt framgår. 
 

Vid ratten: Tommy Lilja 

Resan genomföres vid minst 25 betalande 


