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Vandra i Tyskland 

 
 

Rügen, 7 nätter 
Stralsund - Stralsund, 6 vandringsdagar 

 
Under den här veckovandringen får du möjlighet att upptäcka öar och stränder längs 
den välkända semesterön Rügen. Du får möjlighet att upptäcka ön Hiddensee, vandra 
via Kap Arkonas klippor, vandra genom nationalparken Jasmund och uppleva 
underbara badorterna Binz och Sellin. En vandring runt Rügen är ett insidertips för 
vandringsentusiaster och i vanlig ordning vandrar du lätt medan vi kör ditt bagage 
mellan övernattningarna. 
 
Höjdpunkter 
 

• Kap Arkona 
• Nationalparken Jasmund 
• Den gigantiska semesteranläggningen Prora 
• Semesterbadorterna Binz och Sellin 
• Jaktslottet Granitz 
• Museum tåget Rasende Roland 
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Dag 1 – Ankomst till Stralsund 
Du reser lämpligen med färja mellan 
Trelleborg och Sassnitz eller Rostock. Från 
Sassnitz eller Rostock tar du tåget vidare till 
Stralsund. Kommer du fram under dagen har 
du möjlighet att utforska hamnstaden och 
den gamla Hansastaden med ursprung från 
år 1234. 
Framåt kvällen möter vår lokala representant 
dig på ditt boende för information och 
överlämnade av dina färdhandlingar. 
Alternativet är att du får dina färdhandlingar 
i samband med check in på ditt boende. 
 

Dag 2 – Färja Stralsund – Neundorf, 
Hiddensee, vandring till Vitte eller 
vidare runt Dornbusch och färja till 
Breege 
Efter frukost lämnar du ditt hotell och tar en 
promenad till Stralsunds färjeterminal för 
resa till den bilfria ön Hiddensee. Ön är en 
lång, smal och vindpinad ö i väster. Ön är en 
populär tillflyktsort för naturälskare och 
konstnärer. På ön njuter du av en härlig 
vandring från Neundorf till byn Vitte. Är du 
inte nöjd med den korta vandringen till Vitte 
fortsätter du en rundsling via Dornbusch och 
tillbaka till Vitte. Framåt eftermiddagen tar 
du färja från Vitte till halvön Wittow där du 
bor i Breege den här natten.  
 
Vandring Neundorf - Vitte 
Sammanlagd höjdmeter, stigning:  2 m, 
sänkning: 2 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1 ), 6 km 
 
Vandring Vitte – Dornbusch - Vitte 
Sammanlagd höjdmeter, stigning:  71 m, 
sänkning: 71 m. 
Lätt vandring (grad 2 ), 11 km 
 

 
 
 
 

Dag 3 – Rundvandring Breege - Kap 
Arkona  - Breege 
Efter frukost den här dagen har du en härlig 
rundvandring framför dig. Du följer den 
klippiga kusten norröver till norra delen av ön 
och Kap Arkona med fyrhuset balanserande 
högt över trädtopparna på en stupande vit 
klippa. Under vandringen passerar du flera 
fina stränder där du med lite tur kan hitta en 
liten bärnsten längs flintastranden. Från 
Jarowarsburg får du härliga vyer över 
Östersjön och vandringen avslutas i Breege 
där du bor den här natten också. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 74 m, 
sänkning: 74 m. 
Medel vandring (grad 3 ), 25 km 
 

 
 

Dag 4 – Breege – Glowe, transfer till 
Hagen och vandring till Sassnitz 
Den här dagen startar du med att välja om 
du vill vandra längs Bodden eller längs 
Schaabe stranden till Glowe. Vandringen 
bjuder dig på många möjligheter att stanna 
för paus på caféer eller restauranger. Från 
Glowe får du en kort transfer till 
Königstuhls/Hagen. Från Hagen fortsätter 
du din vandring du din vandring genom 
Nationalparken Jasmund till Sassnitz. Här 
bor du den här natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 107 m, 
sänkning: 205 m. 
Medel – utmanade vandring (grad 3,5),  
26 km 
 

Dag 5 – Sassnitz - Binz 
Efter frukost lämnar du ditt boende i 
Sassnitz och vandrar en kort bit längs kusten 
innan du viker av in i landet för att runda 
Sassnitz färjeterminal. Du når åter stranden 
som du följer fram till Prora. Här följer du den 
enorma byggnaden som byggdes under 
andra världskriget för semestrande tyska 
militärer. Idag arbetar man med att rusta 
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delar av den långa byggnaden, men många 
delar är fortfarande kvar från det 
ursprungliga. Du fortsätter din vandring 
längs den långa vidsträckta stranden till Binz 
eller Sellin och ditt boende den här natten. 
 
Vill du hoppa över vandringen kan du ta buss 
eller färja mellan Sassnitz och Binz och göra 
en kortare vandring upp till jaktslottet 
Granitz och tillbaka igen. 
 
Sassnitz – Binz/Sellin 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 60/161 m, 
sänkning: 83/147 m. 
Medel - utmanande vandring (grad 3,5), 
19/26 km 
 
Alternativ färja/buss och vandring Binz – 
Granitz – Binz/Sellin 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 225/289 
m, sänkning: 117/181 m. 
Lätt vandring (grad 1), 7/14 km 
 

 
En upprustad del av den gigantiska 
semesteranläggningen Prora 
 

Dag 6 – Binz - Sellin – Göhren, tåg 
tillbaka till Sellin/Binz 
Dagens vandring går till stränderna i Baabe 
och vidare till Göhren. Vandringen följer 
södra delen av halvön Mönchsgut och tar dig 
så långt det är möjligt att vandra till fots. Du 
reser tillbaka från Göhren till Binz eller Sellin 
med tåget Rasende Roland. Rasander Roland 
är Rügens eget ånglok med fina gamla 
restaurerade vagnar. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 181/80 m, 
sänkning: 176/112 m. 
Lätt vandring (grad 2), 18/12 km  
 

 
Sellin 
 

Dag 7 –Sellin/Binz – Granitz - Putbus 
och tåg till  Stralsund 
Sista dagens vandring går över Granitz och 
vidare längs Greifswald Bodden till Putbus. 
Vandringen kan du kort ner genom att ta 
Rasender Roland en bit av sträckan. Väl 
framme i Putbus tar du tåget till Stralsund 
där du bor sista natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning:  
281/180 m, sänkning: 218/154 m. 
Medel – utmanande vandring (grad 3,5), 
23/29 km  
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för avfärd hem 
eller mot nya äventyr.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  Är ni ett sällskap 
på mer än 9 personer, kontakta oss för 
offert. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad:  

2,3 – 2,9 / 5 
• Leden går genom ett flackt landskap 

längs stigar, stränder, gångbanor 
samt på asfalterade gång- och 
cykelvägar.  

• Leden du följer är inte markerad. Det 
finns detaljerad ledbeskrivning. 

• Total sträcka att vandra är 99 - 141 
km fördelad på 6 vandringsdagar.  
 

 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Boendet 
Du bor på noggrant valda hotell eller 
Gasthaus. Samtliga rum har sängkläder och 
handduk. Det finns dusch och toalett på 
rummet.  
 
Är ni ett större sällskap kan det bli 
nödvändigt att dela upp sällskapet på två 
eller flera boenden för att lösa boendet. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Färja 
Mellan Trelleborg och Rostock eller Sassnitz 
reser du lämpligen med färja, för mera 
information kontakta oss för information. 
 
Lokala transporter, utresa och 
hemresa 
Till och från start-/ slutplatsen Stralsund går 
det tåg från Sassnitz. Restid ca 55 min.  
 
Till och från start-/ slutplatsen Stralsund går 
det tåg från Rostock. Restid ca 55 min.  
 
Egen bil 
Är din plan att resa med egen bil till och från 
Stralsund kontakt oss för mera information. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 

Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Tyskland hjälper vi på Vandra till med 
att boka tåg eller flyg. 
 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg mejlar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via mejl med program. 
Vi kan aldrig garantera att dina datum 
fungerar förrän allt är bokat och bekräftat. 
Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
 
 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Rügen 
Rügen är Tysklands största ö med en yta av 926 km², att jämföra med Öland vars yta är 1 342 km². 
Rügen har cirka 70 000 innevånare vilka till största del är bosatta i städer eller samhällen som tex 
Sassnitz, Bergen, Putbus och Garz, samt även badorterna Binz och Sellin. Ön är ansluten med en 
bro över till Stralsund.   
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312 72 Skummeslövsstrand 
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