
”I mars förvandlas den gamla 
Hansastaden Rostock till ett stort 
påskfirande med lokalt hant-

verk, mat och blommor. På stadens 
huvudgata, Kröpeliner Straße, ligger 
marknadsstånden på rad när Rostock 
dekoreras av färgglada påskägg till 
doften av lokala delikatesser. Följ 
med till bryggeriet Trotzenburg för 
ölprovning av Rostocks lokala öl. 

LÅNGFREDAGEN 
Vi reser söderut via Öresundsbron, genom 
Danmark och vidare med färjeförbindelsen 
mellan Gedser och Rostock. Väl i Rostock 
checkar vi in på mysiga hotell Die Kleine 
Sonne, bara ett stenkast från huvudgatan 
Kröpeliner Straße. Kvällen spenderar du på 
egen hand. Middag första kvällen på Penta-
hotel kan förbokas, se tillägg i faktarutan. 
www.pentahotels.com

PÅSKAFTON 
I Rostock njuter vi av morgonens frukost i 
egen takt. Ta en promenad ut i påskfirandet 
och strosa längs Rostocks mysiga kvarter. 
Huvudgatan tillika gågatan, Kröpeliner 
Straße, är stadens scen för påskfirande. 
Passa på att göra dina egna avstickare och 
utforska Rostocks krypin. I stadens gotiska 
kvarter hittar vi gavelhus, korsvirkeshus 
och katedralen med sina karakteristiska 
drag och arkitektur av djupröd tegelsten från 
Hansans storhetstid. 
     Runt lunchtid rullar bussen till det lokala 
bryggeriet Trotzenburg. Här serveras vi en 
tysk lunch innan vi introduceras och provs-
makar det lokala ölet, se tillägg i faktarutan. 

Besöket på Trotzenburgs bryggeri måste 
anmälas senast två veckor innan avresa. 
www.brauerei-trotzenburg.de

PÅSKDAGEN 
Efter frukost kan du njuta av Rostock på 
egen hand. Spendera påskdagen i egen 
takt, ta en lång promenad och slå dig ner på 
någon av stadens restauranger. Missa inte 
Rostocks gamla stadsmur, varav enbart en 
del finns bevarad, samt besök den mäktiga 
Mariakyrkan med sin berömda astrono-
miska klocka från 1472.  
     På kvällen besöker vi en unik medeltida 
restaurang där vi serveras en stor fest-
måltid. Restaurangen beskriver vårt besök 
med orden ”det som inte kunde sörplas ur 
soppskålen togs med fingrarna eller en 
brödbit. Den traditionella skålen är ”för 
hälsan!” och besvaras alltid. Brödet bryts 
med händerna och delas med din vän”. En 
minst sagt annorlunda upplevelse där vårt 
enda redskap under middagen är en dolk, se 
tillägg i faktarutan. 
www.petrikeller.de

ANNANDAG PÅSK 
Efter frukost lämnar vi Rostock, gör ett 
kortare uppehåll på Bordershop innan vi 
kör ombord på färjan mellan Rostock och 
Gedser. Resan genom Danmark tar oss till 
Öresundsbron och på måndagskvällen når 
vi våra hemorter. Påsken är över för detta år, 
men minnena från Rostock tar vi med oss!

PÅSK I ROSTOCK 
Fira påsk bland färgglada ägg, påskharar  
och ris i myllret på Kröpeliner Straße.

PÅS K  I  R O STO C K  -  FÅ R B O B U S S

FAKTA 
RESA: 30 mars (4 DAGAR) 
 PRIS: 2.390:- /PERSON 
 
 INGÅR:
• Resa i helturistbuss
• Tre nätter på Die kleine Sonne med frukost
• Bussvärd 
• Besök på Bordershop i Rostock
• Bro-, färjekostnader och vägskatter 

TILLÄGG:
• Enkelrum 600:-
• Middag dag 1 exklusive dryck 250:- 

(serveras på Pentahotel)
• Besök på Brauhaus Trotzenburg 250:- 

(transfer, ölprovning och lunch)
• Middag dag 3 på Petrikeller 290:- 

(trerättersmeny exklusive dryck)
• Platsreservation i buss 75:- 

BOKA-TIDIGT-RABATT:
• 100:- (boka senast 31 december)

AVBESTÄLLNINGSSKYDD:
• 100:-

√

NÄSTA SIDA 
Avresetider



ARRANGÖR: Fårbobuss AB
BESÖKSADRESS Östra Torggatan 7 b, 1 tr  
POSTADRESS Box 15, 572 21 Oskarshamn 
TELEFON 0491-140 40

FÖR BOKNING & FRÅGOR, RING

0491-140 40
WWW.FARBOBUSS.SE // BOKA@FARBOBUSS.SE

PÅS K  I  R O STO C K  -  FÅ R B O B U S S 

Det är här vår resa börjar.

06.30 Oskarshamn, Lidl
06.45  Påskallavik, Kyrkan
07.00  Mönsterås, Statoil
07.10  Ålem, Järnvägsstationen
07.20  Rockneby, Busshållsplatsen E22
07.30  Kalmar, Rasta
08.00 Nybro, Preem (Curts färg)
08.10 Eriksmåla, Macken
08.30 Hovmantorp, Sigro
08.40 Kårestad, Busshållsplats väg 25
09.00 Växjö, Preem Rondellen 

(SANDVIKSVÄGEN 2)
09.15 Alvesta, Weland Aluminium AB
10.00-10.45  Ljungby, Ljungbystopp (paus)
15.00-16.45 Gedser, Färjeöverfart
17.30 Rostock, Hotel Die Kleine Sonne

(FLER ORTER LÄNGS PLANERAD FÖRDVÄG EFTER ÖVERENSKOMMELSE)

AVRESETIDERANMÄLNINGSAVGIFT 
Anmälningsavgift på 500:- /person + eventuellt avbeställningsskydd. 
(dras av vid slutbetalning)

BETALNING 
Betalning görs till bankgiro 986-2087 först efter utskickad faktura.  
Vid bokning ska personnummer (år-mm-dd) uppges.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD 
Gäller vid avbokning på grund av sjukdom före avresa mot  
läkarintyg, en expeditionsavgift på 75:- uttages. Avbokningen  
måste ske före avresa via telefon. Tillägg för enkelrum 
debiteras om en person försvinner/avbokas i rummet. 
Namnbyte innan avresa är möjligt, kontakta oss!

LEGITIMATION/PASS 
Ta med giltigt pass på resan.

VALUTA 
Euro.

Petrikeller, en minst sagt unik matupplevelse. Testa Rostocks lokala öl på bryggeri Trotzenburg.

18.45-19.30 Ljungby, Ljungbystopp (paus)
19.45  Växjö, Preem
20.45  Nybro, Preem (Curts färg)
21.15  Kalmar, Rasta
22.15  Oskarshamn, Lidl

HEMKOMSTTIDER (cirkatider, utvalda orter)


