
Scandlines – den enklaste vägen till 
Mecklenburg-Vorpommern
Med Scandlines tar du dig enkelt och snabbt till norra Tyskland via Gedser-
Rostock. Efter cirka fem timmar från Malmö/Köpenhamn är du framme vid 
din destination i Mecklenburg-Vorpommern. Då har du på vägen fått en 
komfortabel överfart på en av Scandlines två färjor som trafi kerar linjen 
varannan timme. Ombord kan du njuta av god mat, dryck, fi ka, shopping eller 
bara koppla av. Ombord fi nner du också Scandlines nya upplevelsekatalog 
som ger dig inspiration och fi na rabatter till Tysklands toppattraktioner.

Mecklenburg-Vorpommern
Norra Tysklands weekenddestination nr 1
Mecklenburg-Vorpommern är en delstat i norra Tyskland, belägen utmed 
den vackra Östersjökusten. Det natursköna området ståtar med vita sand-
stränder, frodiga ängar, grönskande skogar och över 2000 kristallklara sjöar. 
Förutom denna naturprakt bjuder Mecklenburg-Vorpommern också på 
en bevarad historia, mest känd och synlig från den blomstrande medeltida 
Hansa-perioden, ett levande kulturliv och gastronomiska upplevelser. Lägg 
därtill massor av solsken – inte någon annanstans i Tyskland skiner solen så 
mycket som här. Genom betydande investeringar under de senaste åren i 
turistfaciliteter och infrastruktur, har Mecklenburg-Vorpommern utvecklats 
till en modern, attraktiv och högkvalitativ destination i Tyskland.

Landhotel 
Schloss Teschow
Upptäck Mecklenburg Vorpommern i norra Tyskland med boende på 4-stjärniga Landhotel Schloss Teschow.  

Känn den unika historiska atmosfären, upplev olika möjligheter att varva ner och njut av den gemytliga stämningen. 

Under mottot ”leva - blomma - växa” erbjuder Landhotel Schloss Teschow dig sju teman: hotell, lägenheter, njutning, 

natur, rekreation, golf och Landlust. 

Landhotel Schloss Teschow ligger mitt i ett naturreservat, 60 kilometer söder om 
Rostock, omgivet av en slottspark och en golfanläggning. Den kulturminnesmärkta 
huvudbyggnaden och nya slottsfl ygeln inrymmer totalt 93 rum och sviter. Bredvid 
slottet ligger två separata gästhus som rymmer dubbelrum och familjelägenheter. 
Till hotellet hör en naturskön 4-stjärnig golfanläggning med en 18-håls mäster-
skapsbana och en 9-hålsbana för nybörjare. 

Slottet inrymmer en spa- och wellnessavdelning. Här fi nns allt man kan tänka sig; 
fi nsk bastu, inomhus- och utomhuspool, spalounge, duschgrotta, klassiskt romerskt 
bad, aromiskt ångbad, kallbadsbassäng samt orientaliskt ångbad.

I slottsbyggnaden är gourmetrestaurangen Conrad inrymd. Här njuter man av hög-
klassisk matlagning baserad på regionala och ekologiska råvaror av hög kvalitet. Är 
man sugen på något enklare slår man sig istället ned i godsrestaurangen von Blücher.

Läs mer om Landhotel Schloss Teshow på 
www.schloss-teschow.de 

Läs mer om Scandlines, tidtabeller och erbjudanden 
på www.scandlines.dk

Läs mer om Mecklenburg-Vorpommern på 
www.off -to-mv.com

http://off-to-mv.com

