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ROSORNAS TYSKLAND 
____________             _________________ 5 dagar _____________________________________ 

 

Ska man titta eller dofta, det är frågan. Världens största samling av rosor finns i 

Sangerhausen i Thüringen. Den innehåller 8 300 arter. Frossa i rosor, ingenstans 

visar ”blommornas drottning” upp sig i en sådan prakt som i den här stora parken. 

Varmt Välkomna till en underbart vacker resa! 

Dag 1. Jönköping – Magdeburg ca 90 mil. 
Vi börjar dagen tidigt för att rulla söder över, första färjan Helsingborg – Helsingör. Och sedan får vi 
njuta av Danmark i ca två timmar innan vi kör ombord nästa färja 
Gedser- Rostock. Sedan har vi ca 30 mil till vi når vårt mål.  
 
Dag 2. Magdeburg – Sagerhausen 10 mil.                                     Efter 
en välsmakande frukost så beger vi oss till Europa- Rosarium. ”Ett 
hav med miljoner roskronblad avslöjas för besökare i det mer än 1000 
år gamla bergs och rosstaden Sangerhausen i södra Harz. Den största 
ros samlingen i världen, har sin plats här. De mer än 8600 olika typerna 
och sorterna av rosor imponerar varje år med en mängd olika former, 
färger och dofter. Europa- Rosarium är en genbank, ett levande 
museum som på ett imponerade sätt presenterar rosens 
utvecklingshistoria från vildros till modern ros.  Samtidigt är Europa 
Rosarium också en plats för reflektion.” Här blir vi guidade och äter en 
gemensam lunch. 
 
Dag 3. Magdeburg- Bad Bramstedt ca 30 mil. 
Efter frukost så checkar vi ut och börjar rulla norröver mot Bad 
Bramstedt. Vi stannar på vägen för en paus och ev lite shopping. 
 
Dag 4. Bad Bramstedt – Uetersen ca 4 mil. 
Efter en härlig frukost så beger vi oss till Rosarium Utersen, en 
resa på drygt 30 minuter. Här möts vi av guiderna som skall visa 
oss runt. Fritt på eftermiddagen. 
 
Dag 5. Bad Bramstedt – Jönköping ca 60 mil. 
Efter frukost så checkar vi ut. Och innan vi kör ombord färjan vid 
Puttgarden så stannar vi och handlar drycker mm. 
 

Datum              2021 

 
2/6        Pris 6895: - 
+55 rabatt,200 kr, vid bokning 2 

mån innan avresa  

I priset ingår:  
Bussresa 
Vägskatt 
Färjor 
4 Nätter i dubbelrum  
4 Frukost 
1 lunch 
4 Middag                     
Utflykter enligt program 
Parkering i Hovslätt  
 
Enkelrumstillägg: 900: - 
 
Hotel Ratswaage  

Adress: Ratswaageplatz 1-4, 

39104 Magdeburg, Tyskland   

Telefon: +49 391 59260 

Tryp by Wyndham                     

Adress: Am Köhlerhof 4, 24576 

Bad Bramstedt, Tyskland          

Telefon: +49 4192 5050 

 

 
 
 

https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=ratswaage+hotel+magdeburg+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDc0NDQ3K9OSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexKhQllhSXJyampypk5Jek5ijkJqanpCaVFqUrJIKVAAC1cCN1UQAAAA&ludocid=13464383152778307453&sa=X&ved=2ahUKEwiQm67r2-fpAhXqsIsKHTG-DP8Q6BMwEnoECBUQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=ratswaage+hotel+magdeburg+telefon&ludocid=13464383152778307453&sa=X&ved=2ahUKEwiQm67r2-fpAhXqsIsKHTG-DP8Q6BMwE3oECBUQBQ
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=tryp+by+wyndham+bad+bramstedt+adress&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3rEzPKYgviM_Tks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsaqUFFUWKCRVKpRX5qVkJOYqJCWmKCQVJeYWl6SmlCgkgpUBABH2-tFWAAAA&ludocid=18151567522263330926&sa=X&ved=2ahUKEwjl-t-O3OfpAhUhxosKHTyfBswQ6BMwEXoECBMQAg
https://www.google.com/search?rlz=1C1EODB_enSE593SE757&q=tryp+by+wyndham+bad+bramstedt+telefon&ludocid=18151567522263330926&sa=X&ved=2ahUKEwjl-t-O3OfpAhUhxosKHTyfBswQ6BMwEnoECBMQBQ

