
Fest, farver og ægte oktoberfest stemning

Rejsefakta

Om Van der Valk Resort

Prisen inkluderer

Frokostbuffet på
færgen på udrejsen kr.    154,00

Frokostbuffet på færgen
på hjemrejsen kr.    154,00

Karls Jordbærmarked  kr.       75,00 

Rostock på egen hånd  kr.       75,00

Valgfrie tillæg

• Bustransport i 4* turistbus 
• 2 x overnatning i landhuse
• 2 x morgenbuffet
• 2 x bayerisk aftensmad
• 2 x entreer til festteltet
• Lovpligtige skatter og afgifter

3 DAGES BUSREJSE
AFREJSE/HJEMKOMST
24. til 26. september 2021

Pris pr. person i 
delt dobbeltværelse               kr. 1.985,00

Enkeltværelsestillæg             kr.    510,00
Tillæg for hotel pr. person    kr.    390,00

Det er endnu engang Oktoberfest 
på Van der Valk Resort Linstow 
- kun ca. 60 km syd for Rostock. 
Der er opstillet kæmpe festtelt 
til 3.000 personer med show- og 
musikprogram med originale 
Oktoberfest-bands.
Vi bliver indkvarteret i de hygge-
lige landhuse, som indeholder tre 
dobbeltværelser i hvert hus, med 
hver deres eget bad og toilet.

REJSEBESKRIVELSE

Dag 1  Efter endt opsamling kører vi 
til Gedser, hvorfra vi sejler kl. 11.15 
med ankomst Rostock kl. 13.15. Mu-
lighed for at spise frokostbuffet under 
sejladsen mod tillæg. Efter ankomst 
til Rostock kører vi til Calle, hvor der 
er mulighed for grænsehandel og 
derefter fortsætter vi til Van der Valk 
Linstow, hvor vi bliver indkvarteret i 
landhuse. Kl. 18.00 er der adgang til 
det store festtelt, hvor der bliver ser-
veret et ægte Bayerisk måltid. Hele 

aftenen er der musik og underhold-
ning af diverse Oktoberfest-bands. 

Dag 2  Morgenbuffet på hotellet.
Mulighed for at tilkøbe sig udflugt til 
Rostock, hvor man kan nyde byen, 
spise frokost, shoppe eller bare slap-
pe af på de små cafeer. 
Ligeledes mulighed for at tilkøbe 
udflugt til Karls Jordbærmarked, et 
kæmpe marked, hvor man kan købe 
alt, hvad hjertet begærer, nyde en øl 
og spise frokost. 
Kl. 18.00 går det igen løs i det store 
festtelt med Bayerisk mad og store øl 
samt diverse underholdning.

Dag 3  Morgenbuffet på hotellet og 
kl. 10.30 kørsel mod Rostock. Vi gør 
stop for grænsehandel, inden vi tager 
med færgen fra Rostock kl. 13.30 
med ankomst Gedser kl. 15.15. 
Mulighed for at spise frokostbuffet 
under sejladsen mod tillæg. Efter 
ankomst til Gedser køres retur til 
opsamlingsstederne.

Ørslev Rejser forbeholder sig ret til  
ændringer i programmet.

OKTOBERFEST I LINSTOW

VAN DER VALK RESORT LINSTOW
Krakower Chaussee 1
D-18292 Linstow

Ferieresortet Van der Valk Resort ligger 
60 km syd for Rostock. Ferieparken har 
sit eget vandland med rutschebane 
og boblebad samt sauna-område med 
dampbade. Mulighed for at spille bow-
ling eller minigolf mod betaling.
Indkvartering i stråtækte huse. I hvert 
hus er der tre dobbeltværelser, alle 
med eget bad og toilet.
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