
15.-18. oktober 2016

med SkOF Res



 

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund  

 
Fåglar, kultur och natur 
 
Lördagen den 15 till tisdagen den 18 oktober 2016 
 
Reseledare: Björn Malmhagen  
 
Färgrika höstdagar vid nordtyska Östersjökusten 
 
Tranor i tusental rastar på Rügen innan de fortsätter till sina vinterkvarter 

Spanien. 
 

Arkona med sin vackra natur med många små pittoreska byar samt en 
spännande och intressant historia. 

 
Stralsund med sina många små stämningsfulla gator som påminner om en 

svunnen tid och du kommer snart att upptäcka varför centrum placerats på 
UNESCO:s världsarvslista. 

 
Zingst och fastlandet väster om Rügen med stora koncentrationer av rastande 

fåglar. 
 

Allt detta och mycket mer kan du uppleva med SkOF Res och Scanbird på 

denna resa. 
 

 
 
 

 



Med tranor, rovfåglar och gäss – stämningsfulla kulturpärlor - historiska Arkona 

– vacker natur med stora laguner "Bodden", med mängder av fåglar som 

rastar, vita kritklippor i höstfärger, långa sandstränder öde från sommarens 
turistliv - och till detta ett trevligt fyrstjärnigt hotell med god mat.  
 

Dag 1: Vi lämnar Malmö med vår buss och kör ner till Trelleborg. Färjan från Trelleborg till 

Sassnitz på Rügen tar 4 timmar och den sista biten får vi fin utsikt över Stubbenkammers vita 

kritklippor. Från Sassnitz kör vi till den trevliga huvudorten Bergen som ligger mitt på ön. Här 

inkvarterar vi oss på Parkhotel Rügen, där vi bor bekvämt i direkt anslutning till, som 

hotellnamnet antyder, en liten park. Under eftermiddagen gör vi en tur till den fågelrika sjön 

Nonnensee, som ligger strax utanför Bergen. Har vi lite tur ser vi där resans första 

ägretthägrar. Efter detta besöker vi ön Ummannz med sina öppna ängar och fält och tranor på 

väg in till övernattning. Vi ser även mängder med svanar, gäss, änder, tofsvipor och bland 

rovfåglarna ser vi havsörnar som jagar i området. Tranorna är det vi kan förvänta oss är den 

stora upplevelsen. Efter att de häckat i Skandinavien samlas de nu på hösten på Rügen innan 

de fortsätter mot vinterkvarteren i Spanien. Det är både gamla och unga tranor som samlas 

kring Rügen och det kan vara upp till 60 000 som rastar samtidigt och som kan upplevas på 

nära håll! När det börjar skymma samlas flockar för övernattning på utvalda ställen, vilket är 

ett imponerande skådespel. 

 

Dag 2: Denna dag besöker vi de östliga och nordliga delarna av Rügen. Först gör vi ett besök 

vid Kolos von Prora, som var ett av Hitlers prestigeprojekt där han lät uppföra ett av världens 

största semesterhotell. Byggnaden blev aldrig helt färdig på grund av krigsutbrottet och det 

står idag kvar som en vittnesbörd om hans storhetsvansinne. Idag används en del av de gamla 

byggnaderna till vissa moderna kulturella aktiviteter – bl.a. inryms ett DDR-museum i 

byggnaderna. Efter detta besöker vi den tyska motsvarigheten till Møns Klint, nämligen 

Stubbenkammer som är en av Tysklands största turistattraktioner. De högsta klipporna når här 

en imponerande höjd på 117 meter vilket ger ett riktigt sug i magen när man blickar ut över 

kanten. Vi spanar härifrån ut över havet och ser en del lommar samt noterar de fåglar som 

kommer insträckande. I området häckar pilgrimsfalk, vilka alltid finns i närheten. Dessutom 

finns här ett modernt ekomuseum och i anslutning till detta ska vi också njuta av den fina 

bokskogen som är ett Världsarv och nu visar sig i sina bästa höstfärger. Dagens sista stopp gör 

vi vid Kap Arkona som har mycket vacker natur med många små pittoreska byar. På udden av 

Arkona ligger borgen med samma namn vilken byggdes på 800-talet. Borgen rymde ett tempel 

som var en kultplats för den slaviska stammen ranerna, tillägnad deras gud Svantovit.  
 

 
 



Danskarnas erövring av Arkona på 1100-talet var en viktig del av deras missions- och 

kolonisationspolitik. Senare förstördes templet och hela Rügen blev kristet och lagt under 

Roskilde stift. 

Efter hemkomsten till hotellet är det möjligt att göra en tidig kvällsutflykt till Ummanz igen för 

att uppleva tranövernattningen. 

 
Dag 3: Vi börjar dagen med att besöka den nya tranutfodringsplatsen vid Günz. Utöver tranor  

ser vi flera arter gäss (inkl. båda raserna av sädgås), svanar m.m. Det finns sedan tid för en 

promenad längs stranden vid Darss. Dessa vidsträckta yttersta Östersjöängar lockar till sig 

många olika fågelarter som födosöker här och ”tankar energi” innan flyttningen fortsätter mot 

sydväst. Stora mängder vitkindade gäss och bläsgäss ses samt mängder av olika änder – 

området drar också till sig jagande rovfåglar. Dagen avslutas ut mot Gross Kirr med 

tranövernattning. Med rätt väderförutsättningar kan detta bli resans höjdpunkt och en riktigt 

show med ett myller av fåglar i solnedgången vid bron nära den lilla ön Grosse Kirr. 

 

Dag 4: På resans sista dag bekantar vi oss med Rügens runda moränlandskap ner mot de 

stora havsvikarna med lundar, åkrar och vägar med många vackra alléer. Vi börjar dagen i det 

sydostligaste hörnet på Zudar-halvön. Från halvön är det en vacker utsikt över fågelrika 

Schoritzer Wiek, där vi se stora mängder gäss, änder och andra sjöfåglar samt säkert några 

havsörnar. Från färjeläget till fastlandet kan det ibland vara ett fint fågelsträck genom smala 

sundet och det finns goda chanser att se eleganta dvärgmåsar dansa förbi på riktigt fint håll. 

 

 
 

 

 

  
 

 
 
 

 



Dagen avslutas med färjeavgång från Sassnitz under eftermiddagen. Sassnitz är främst känd 

för sina spaanläggningar och fina sandstränder. Under den första delen av resen tillbaka med 

färjan får vi en sista vy av de imponerande kritklipporna runt Königsstuhl. Resan fortsätter 

sedan tillbaka till Trelleborg och vidare till Malmö. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Blisgäs 



Praktisk information 

 
Hotell: Parkhotel Rügen i Bergen (4 stjärnigt). http://www.parkhotel-ruegen.de/  

 
Tid för avresa: Färjetiderna är ännu inte helt fastställda. Resan börjar dock lördag 

morgon vid Malmö Arena (Hyllie station) och avslutas på samma ställe på 
tisdagskvällen.  

 

Pris: 5 900 SEK. Enkelrumstillägg 800 SEK. Anmälningsavgift: 2 000 SEK. 
 

Anmälan: Sker via denna länk eller på SkOF:s hemsida. 
  
Vad är inkluderat i resans pris: 

 Busstransport under hela resan 
 Del i dubbelrum Parkhotel Rügen 

 3 rätters kvällsmeny på Parkhotel Rügen (3 dagar) 
 Frukost på Parkhotel Rügen (3 dagar) 
 Lunchpaket dag 2, 3 och 4. 

 Scanbird Fågelguide (Björn Malmhagen)  
 Avgift till Resegarantifonden 

 
Resans pris inkluderar inte lunch första dagen, middag sista dagen samt dryck till 
måltiderna. Lunch första dagen tar man själv med alternativt köper på färjan. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.parkhotel-ruegen.de/
http://scanbird.com/page40.html


Ytterligare information: Ungefär 2 månader innan resan får deltagarna ett mail 

med praktisk information så som tider, mötesplats och vad som ska tas med. 
 

Avbeställning 
Avbeställning ska ske skriftligt (via e-post) till Scanbird. 

• Upp till 45 dagar före resan återbetalar Scanbird 2 000 kr per person 
(anmälningsavgiften). 
• 45 – 30 dagar före resan återbetalar Scanbird 50% av resans totalpris. 

• Vid avbeställning mindre än 30 dagar före avresan sker ingen återbetalning. 
 

Teknisk arrangör och kontakt  
 
Scanbird ApS 

Telefon: (0045) 234 234 04 
Mail: Scanbird@scanbird.com  

Hemsida: www.scanbird.com 
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