Rosresa till Nordtyskland 13-17 juni 2017 med
Göteborgs Rosensällskap
Eva Larsson, Björcks resor, har hjälpt oss med
bokning och planering.
Buss enligt program (möter upp vid Stena Lines
Tysklands terminal i Göteborg, ni ska vara på plats kl.
17.00; OBS Glöm inte passet!), reseledare (Kristina
Landahl – populär reseledare i Trädgårdsamatörerna i
Göteborg och medlem i Svenska Rosensällskapet!),
överresa med Stena Line till Kiel med boende i
dubbelhytt insides t/r, 2 frukostar och 2 bufféer ombord
inkl. öl/vin/vatten, 2 övernattningar med frukost och
middag på Parkhotel Rosarium i Uetersen, 1 lunch,
vägskatter i Tyskland. De kan bli ändringar i vilken
ordning besöken kommer, men det mesta ligger nära
Uetersen. Något besöksmål ligger lite mer än en timma
från Uetersen.

Pris: 6190 kr per person i dubbelrum. Tillägg för enkelrum och enkelhytt t/r 880 kr. Anmälningsavgift 500
kr. För att resan ska bli av krävs 30 deltagare.
Anmälan görs till Kristina Landahl, helst via e-post kblandahl@gmail.com eller om du inte har epost, via tfn 0706 719 855. Bekräftelse och anvisningar om betalning kommer via vanlig post
därefter. Göteborgsgruppens medlemmar har företräde om anmälan sker före den 1 februari.
Tisdag 13 juni – 18.45 Utresa Göteborg-Kiel med Stena Line och middag ombord.
Onsdag 14 juni – Vi äter frukost ombord, innan vi kommer till Kiel 9.00. Första besöket är hos
Hachmanns, en välsorterad plantskola (mycket Rododendron och andra buskar och träd) som är ett måste
om man besöker denna del av Tyskland. Ta med lunchpaket hemifrån eller beställ på båten (kostar ca 110
kr). Därefter besöker vi Arboretum Ellerhoop. Avfärd därefter till vårt hotell i Uetersen. Middag på
hotellet.
Torsdag 15 juni – Första besöket för dagen är
klematisplantskolan Clematis Westphal, Prisdorf,
clematisälskarens paradis. Här finns förhoppningsvis
mycket clematis i blom i mitten av juni. Därefter
besöker vi plantskolan Rosen Tantau (guidning),
som tillsammans med Kordes Rosen är Tysklands
största rosenförädlare. Lunch äter vi på vårt hotell i
Uetersen. Under eftermiddagen besöker vi helt
närliggande Rosarium Uetersen (guidning). Middag
på hotellet.
Fredag 16 juni – Under förmiddagen besök på Kordes Rosen, plantskolan i Klein Offenseth (guidning).
Ni kan beställa lunchpaket från hotellet, eller handla något eget. Under eftermiddagen besöker vi
Dithmarscher Landesmuseums, Melldorf, där en stor samling av gammaldags rosor (guidning) finns
planterade, insamlade av journalisten Gerda Nissen. Innan vi tar färjan åter till Göteborg besöker vi Citti
Grossmarkt i Kiel för att handla, för dem som önskar. 18.45 går båten från Kiel. Middag ombord. Resan
avslutas med frukost ombord lördag 17 juni. Ankomst Göteborg 9.00.

