
Julmarknad Hamburg & Lübeck

BESKRIVNING

Julmarknad Hamburg & Lübeck

4 dagar

Uppleva den förtrollande julkänslan som sänker sig över

Hamburg och Lübeck vid denna tid på året. Upplysta

gator och fantastiska juldekorationer, du kan även fynda

leksaker, smycken, konsthantverk och utsökta

delikatesser.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med halvpension, dvs middag

dag ett ett tom frukost dag fyra. Bro-, färje- och

vägavgifter.  reseledare.

Enkelrumstillägg: 530:- 



Dag 1 Hemorten-Bad Oldesloe

Vi avreser från Skåne på morgonen över Öresundsbron genom Danmark ner till Rödby. Här åker vi med färjan över till

Puttgarden. Vi gör ett stopp för shopping innan vi tar den sista biten till Bad Oldesloe som ligger mittemellan Hamburg

och Lübeck. Här ska vi bo tre nätter på Tryp by Wyndham och på kvällarna serveras vi en gemensam middag. Hotellet

ligger i affärsdistriktet i den historiska kurorten Bad Oldesloe. 

Dag 2-3 Hamburg och Lübeck

Julmarknaderna i Hamburg är några av de bästa i norra Tyskland. Det finns ett dussintal utspridda över hela staden.

Vackra, inbjudande och påkostade! Den största och äldsta som även är kallad ”den historiska julmarknaden” hittar ni på

torget Rathausmarkt utanför Hamburgs rådhus. Ett paradis för den som vill besöka en äkta gammeldags julmarknad.

Andra stora julmarknader med gott rykte finner ni vid Mönckebergbrunnen och på Gerhart-Hauptmann-Platz. Här hittar

du många festliga bås med konstnärer som visar upp sitt hantverk och sina goda delikatesser. Man kan observera

smyckeskonstnärer i sitt arbete och även upptäcka nya hantverkstekniker. 

I Lübeck kan man också besöka platser som har förgyllts av julen. En av dessa platser är gamla Stan vid Lübecks

rådhus, julmarknaden smyckas med tusentals ljus och dekorationer. Här kan du fynda leksaker, juldekorationer, juliga

hantverk, smycken och glas, pepparkakor, glögg och många andra erbjudanden. Marknaden sträcker sig även lägns

gågatan Breite Straße upp till Koberg. På Koberg snurrar ett stort pariserhjul som garanterar en magisk vy över

julstaden. En annan plats man kan besöka är julmarknaden för konsthantverk som tar plats inne i det medeltida

Heiligen-Geist-hospitalet. 

Utöver julmarknaderna så erbjuder förstås de båda städerna ett stort utbud av butiker.

Dag 4 Bad Oldesloe-Hemorten

Efter en lugn förmiddag är det dags att ta farväl av Bad Oldesloe. Färden går återigen med färjan från Puttgarden upp till

Rödby och vidare till Öresundsbron. Fyllda av julstämning är vi åter i Skåne vid halv åtta tiden på kvällen.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


