
Julmarknad i Quedlinburg

BESKRIVNING

Quedlinburg

4 dagar

Vill man uppleva en mysig, stämningsfull jul så är det hit

man ska åka. De vackra gamla korsvirkeshusen bidrar

till den sköna stämningen när vi åker runt i det

sägenomspunna Harz området och besöker de trevliga

julmarknaderna.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

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

reseledare.

Enkelrumstillägg: 740:- 



Dag 1 Hemorten- Quedlinburg 

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

Puttgarden. Vi fortsätter söderut förbi Lübeck och Hamburg samt genom Lüneburger Heide ner till Quedligburg i

Harzområdet. Här ska vi bo tre nätter på Best Western Hotel Schlossmuehle. Hotellet ligger centralt mitt i den historiska

staden Quedlinburg. Bara en kort promenad till närmaste marknadsplats. Vi avrundar dagen med en gemensam middag

på hotellet. Cirka 60 mil.

Dag 2-3 Quedlinburg, Wernigerode & Goslar

När det gäller traditionella julmarknader kan Quedlinburg mäta sig med sina mer kända konkurrenter. Julmarknaden är

placerad i mitten av staden eller som de själva kallar det ”i hjärtat av Quedlinburg”. Den har flera gånger röstats fram

som den vackraste i hela Sachsen-Anhalt och är omgiven av korsvirkeshus. Vi gör även en stadspromenad i den gamla

staden som är uppsatt på UNESCOS lista.

Vi gör även en utflykt i Harzområdet där vi har både den vackra staden Wernigerode med sitt ståtliga slott och

kejsarstaden Goslar där julmarknaden ligger som i en skog fast mitt inne på stadens torg. 

De här kvällarna ingår ingen middag utan vi kan njuta av alla godsaker som finns att köpa i de väldoftande

marknadsstånden.  

Dag 4 Quedlinburg - Hemorten

Efter frukost är det dags att ta farväl av Quedlinburg och vi söker os åter norrut. 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:


