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MC-tur til Rügen og Peenemünde 4. til 7. juli 2019

4 dages weekend tur langs Østersøen.
Rügen

Greifswald
Peenemünde

Tilmelding senest
den 15. marts.
Af hensyn til reservation
af overnatning og betaling af reservationsgebyr,
er det nødvendig med
bindende tilmelding.
Tilmelding til turen til:
Claus på 28158709.
Samtidig indbetaler du
forudbetaling på 300 kr./
person til mcSydTour på
mobilepay 19042—Skriv
Rygen på betalingen.
Du er tilmeldt, når du har
betalt.

Planen er at tage fra DK torsdag morgen, langs Østersøen til
Greifswald i det østlige Tyskland. Undervejs støder min tyske
ven Jens Peter Schöne til os, og han vil være vores guide på
turen.
Der er reserveret 4 personers ferielejligheder I Greifswald
ved “Museumshafen” pris pr. lejlighed I alt 277,65 euro,
uden forplejning og sengelinned koster ekstra, eller tag selv
en sovepose med. Har vi fuldt hus, koster 3 overnatninger
altså ca. 520 kr./person.
Fredag og lørdag er der rideout.
Den ene tur går til Peenemünde som ligger på øen Usedom i
det nordøstlige hjørne af Tyskland ind mod Polen. Vi skal her
bla. besøge Historisch-Technisches Museum og havnen hvor
vi får lidt krigshistorie.
Den anden tur går til det smukke Rügen, tysklands største ø,
hvor havet sønderdeler øen i en mængde bugte og vige, og
mod nord står med kridtklinter ud mod Østersøen.
Vi skal også rundt og se gamle middelalderbyer Stralsund og
Greifswald.

Peenemünde—området hvor tyskerne
eksperimenterede med højteknologisk raketforskning
fra slutningen af 1930'erne til slutningen af Anden
Verdenskrig. Det anses for at være rumforskningens
fødested. I 1945 nåede en V2-raket ud i rummet som
det første menneskeskabte objekt.

Rügen—på billedet Cap Arkona, var i middelalderen et
af hjemstederne for venderne, som ofte plyndrede de
danske kyster, indtil danskerne med Valdemar 1. den
Store og biskop Absalon i spidsen i 1169 erobrede
borgen Arkona og styrtede deres gud Svantevit

Arrangør Claus B Pørksen mobil 28158709 mail claus-balling@private.dk

