
Julmarknad Braunschweig och Wernigerode

BESKRIVNING

Julmarknad i Braunschweig och Wernigerode

4 dagar

Den charmiga julmarknaden i Braunschweig anses vara

en av landets vackraste och har anor från 300 talet. Vi

passar även på att titta in i den vacka staden

Weinigerode och besöka julmarknaden där.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc. Frukostbuffé, en middag första

kvällen, reseledare.



Dag 1 Hemorten - Braunschweig

Vi lämnar Skåne på morgonen och färdas över Öresundsbron till Danmark för färd söderut till Rödby där vi tar färjan till

Tyskland. 

Överfarten tar ca 45 minuter. Vi gör ett stopp för shopping i norra Tyskland innan vi åker vidare förbi Lübeck och

Hamburg ner till Braunschweig. Här ska vi bo tre nätter på Penta Hotel. Dagen avrundas med en gemensam middag på

hotellet.

Dag 2 Braunschweig

Vi ägnar dagen åt Braunschweig. Burgtor har förvandlats till ett vinterparadis med runt 140 utställare med allt från

gediget hantverk till smakfulla godsaker och värmande Glühwein. Under denna vecka pågår även kultur veckan med

körsång och uppträden. Det finns även ett stort antal butiker runt omkring, där man kan fynda mer internationella varor.

Passa även på att njuta av arkitekturen inte minst på torget Ackerhof, där vi bland annat återfinner popkonstnären

James Rizzis hus "Happy Rizzi" alldeles bredvid ett av landets äldsta korsvirkeshus. Detta är något av ett kännetecken

för Braunchweig -blandningen av gammalt och nytt.

Dag 3 Wernigerode

En utav dagarna väljer vi att åka söderut in i det sägenomspunna Harzområdet. Här gör vi ett besök i Wernigerode och

utforskar julmarknaden här.

Julmarknaden breder ut sig framför rådhuset omgiven av vackra korsvirkeshus. I Nicolaikvarteren och på

Handwerkerhof brukar man framförallt hitta rikligt med hantverk och delikatesser. Vi återvänder sedan till Braunschweig

där var och en själv får hitta ett trevligt ställe att äta på.

Dag 4 Braunschweig - Hemorten

Efter en lugn morgon är det åter dags att bege sig hemåt.  Med stopp för fika och lunch tar vi oss upp till Puttgarden där

vi tar färjan till Rödby. Vi har sedan kvar sista biten genom Danmark upp till Öresundsbron. Fyllda av härlig julstämning

är vi åter i Skåne vid halv åtta på kvällen.

HOTELLFAKTA

Braunschweig, Pentahotel

 

Pentahotel, Braunschweig

Adress: Auguststraße 6, 38100 Braunschweig, Tyskland



Telefon: +49 531 4814708

Läge: hotellet ligger centralt bara tio minuters promenad från Burgplatz och katedralen.

Faciliteter: Hotellet har bar och restaurang. Det finns gym, bastu och spelrum med biljardbord. I Allmänna utrymmen

finns kaffe och te möjligheter samt gratis wifi. 

Även rummen har gratis wifi samt platt-tv med satelitkanaler. 

 



Avgångar

Avgång: Pris:


