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Rügen

med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Torsdag 22. til søndag den 25. oktober 2020
Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen

Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst
Traner i tusindtal som gør ophold på Rügen inden de fortsætter på vinterferie i
Spanien.

Arkona som er meget flot natur i sig selv og med maleriske småbyer, men for
danskere tilmed med en spændende stemning af vendertog, Absalon og
Svantevit.

Stralsund med de mange små gader er stemningsfulde som fra en svunden tid,
og man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er kommet på UNESCOs liste over
verdens kulturarv.
Zingst og fastlandet vest for Rügen med de store koncentrationer af rastende
fugle.

Alt dette og meget mere kan du opleve sammen med Politikens Plus og
Scanbird på denne tur.

Med traner, rovfugle og gæs - stemningsfulde kulturperler - det danmarkshistoriske
Arkona - og ikke mindst en flot natur med store strandsøer, "Bodden", med mange
fugle på rast, hvide kridtklinter kranset i efterårsfarver, lange sandstrande fri af
sommerens badeliv og - og hertil så et pænt firestjernet hotel med god mad.

Dag 1. Med vores faste bus gennem hele turen går turen til Trelleborg. 4 timer med
færge fra Trelleborg til Sassnitz på Rügen - på den sidste del af sejladsen med udsigt
til Stubbenkammers hvide klinter. Fra Sassnitz kører vi til det hyggelige
provinscentrum Bergen, der ligger midt på øen. Her indlogerer vi os på Parkhotel og
skal bo bekvemt med direkte adgang til en lille park, som navnet antyder, og lige over
for den lokaltypiske plads.
Om eftermiddagen tur til den fuglerige sø, Nonnensee, lige uden for Bergen, og
derfra til øen Ummannz med enge og marker og traner på vej til overnatning - samt
med svaner, gæs, ænder, viber og blandt rovfuglene også havørne. Tranerne kan
forventes, at blive den helt store oplevelse. Efter at have ynglet i Skandinavien samles
tranerne på Rügen inden de flyver videre på vinterferie i Spanien. Det er både de
gamle og de nye unge traner, som samles omkring Rügen, og hvor der kan være op til
60.000 fugle – flere kan opleves på klods hold. Når det bliver aften skal fuglene
overnatte et sikkert sted, og her kan vi se flokke komme for at samle sig for til
overnatning.
Dag 2. På udflugt til den østlige og nordlige del af Rügen. Først med besøg ved Kolos
von Prora, som er Hitlers (gyselige) prestigeprojekt, hvor han lod verdens største
feriehoteller opføre, imponerende alene ved sine dimensioner. Byggeriet blev aldrig
helt færdigt på grund af krigens udbrud og står i dag som et vidnesbyrd på hans
storhedsvanvid. I dag bruges nogle af de gamle bygninger til en del moderne
kulturaktiviteter, og et DDR-museum er der også blevet plads til.
Derfra til et besøg til Møns Klints tyske pendant ved Stubbenkammer og en af
Tysklands allerstørste turistseværdigheder - storslået og med et sug i maven med
klinten, der når en højde på 117 meter. Desuden er her et moderne økomuseum, og vi
skal også nyde den gamle smukke bøgeskov, som er Verdens Naturarv og nu tilmed
kommet i efterårsfarver. Dagens sidste lange stop bliver ved Kap Arkona, som

er meget flot natur i sig selv og med maleriske småbyer, men for danskere tilmed med
en spændende stemning af vendertog, Absalon og Svantevit. På spidsen af Arkona
ligger borgen af samme navn, anlagt i 800-tallet. Borgen rummede et tempel, der var
hovedhelligdom for vendernes gud Svantevit. Erobringen af Arkona blev et vigtigt led i
den danske missions- og kolonisationspolitik i 1100-tallet. Senere blev templet
ødelagt og hele Rügen blev kristnet og lagt under Roskilde Stift.
Efter hjemkomst til hotellet igen er der mulighed for en tidlig aftentur for at opleve
trane-overnatning ved Ummanz.
Dag 3. Vi starter dagen med et besøg et længere ophold i Stralsund, hvor der bliver
lejlighed til at se den gamle Hansestad. De historiske bygninger ligger sidde om side
fx omkring Alte Markt, og især skal anbefales et besøg i den store Nicolaikirche, hvor
mængder af farverige detaljer i interiøret vil gøre indtryk. De mange små gader er
stemningsfulde som fra en svunden tid, og man opdager hurtigt, hvorfor bykernen er
kommet på UNESCOs liste over verdens kulturarv.
Vi kører vest for Rügen til nogle af fastlandets bedste trane-områder og kommer også
ud på den lange nabo-ø Zingst. Disse vidtstrakte, yderste Østersø-enge har også
mange andre rastende fugle om efteråret, der ”tanker op” inden turen fortsætter mod
sydvest. Det er bl.a. store mængder af bram- og blisgæs. Men også flere ande arter,
og når der er masser af føde, vil der også være rovfugle, som håber på en god bid.
Dagens og med de rette vejrforhold også turens højdepunkt kan indtræffe her med et
overdådigt show af solnedgangstrækkende myriader af fugle anført af traner ved
broen nær den lille ø Grosse Kir.

Dag 4. På denne sidste dag kender vi nu Rügens runde morænelandskaber ned til de
store fjorde med lunde, marker og veje med mange flotte alléer. Vi starter i det
sydøstlige hjørne – på Zudar-halvøen.
Fra halvøen er der er der smukt udsyn til den fuglerige bugt Schoritzer Wiek, og vi vil
her se efter rastende gæs, fx kanadagæs og blisgæs, ænder og i det hele taget
vandfugle inkl. havørn også her. Fra det lille færgested til fastlandet kan er der være
fugletræk ind gennem det smalle sund, og her er bl.a. gode chancer for at se den lille
elegante dværgmåge med de sorte undervinger.
Dagens tyske program slutter med færgeafgang fra Sassnitz kl. 13.45. Sassnitz er
først og fremmest kendt for sine kursteder og fine sandstrande. Under den første del
af færgefarten får vi så et sidste indtryk af de imponerende kridtklinter omkring
Königsstuhl.
Herfra med færgen tilbage til Trelleborg og videre til udgangspunktet ved Sjælør
Station.

Blisgæs

Praktisk information
Hvad skal jeg have med: Husk vand- og vindtæt tøj, solidt fodtøj, og har du en
kikkert, er den god at have med. Ligeledes vækkeur, en lille turrygsæk/taske til
dagsturen, samt hvad du ellers mener at have brug for på en lang weekend.
HUSK PAS! og Euro til eget forbrug.
Mødested og -tid: Vi mødes på Sjælør Station torsdag kl. 06.00.
Hjemkomst: Til Sjælør station søndag ca. kl. 21.00
Hotel: Parkhotel i Bergen (4-stjernet). http://www.parkhotel-ruegen.de/
Forplejning: Du skal selv have frokost med til den første dag.
Pris: Med Politiken Plus kort er prisen kr. 4.600 andre betaler kr. 5.125
Tillæg for enkeltværelse kr. 600
.
Tilmelding: Se under arrangementer på Politikens Plus hjemmeside:
https://politiken.dk/plus/rejser/ eller på http://scanbird.com/rügen.html
Hvad er inkluderet:
• Bustransport under hele turen
• Delt dobbeltværelse på Parkhotel
• 3 retters aftenmenu på Parkhotel (3 dage)
• Morgenmad på Parkhotel (3 dage)
• Frokostmadpakke dag 2, 3 og 4.
• Scanbird naturguider
• Gebyr til Rejsegarantifonden
Turens pris inkluderer ikke frokost den første dag og aftensmad den sidste dag (på
færgen) samt drikkevarer til måltiderne. Til frokost den første dag medbringer vi selv
maden og indtager den på færgen.

Afbestilling
Afbestilling skal ske skriftligt til Scanbird.
• 45 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr på 1.000 kr. pr. person
• 44–30 dage før turen beregner Scanbird sig et gebyr svarende til 50% af turens
• Pris.
• Ved afbestilling mindre end 29 dage før afrejsen beregner Scanbird sig et gebyr
svarende til turens pris.
• Afbestillingsforsikring kan bestilles på egen hånd hos f.eks. Gouda eller Europæiske
Forsikring, men bemærk at forsikringen skal tegnes samtidig med tilmeldingen ikke efter.
Guider: Du kan læse mere om Søren og Ebbe på Scanbirds hjemmeside under
”Guider”.
Teknisk arrangør og kontakt

Scanbird ApS
Telefon: 23 42 34 04
Mail: Scanbird@scanbird.com
Hjemmeside: www.scanbird.com

