
Julmarknad Lübeck 2 dagar

BESKRIVNING

Julmarknad Lübeck

2 dagar

Julmarknaden i Lübeck är vida känd och lockar

tusentals besökare varje år. Under kortare tider utökas

den med en mer hantverksinriktad julmarknad på

Heiligengeist och vid Mariakyrkan. Under ett besök i

staden får man inte missa att titta in i Niedereggers

marsipanbutik. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillg: 260:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc. Frukostbuffé.



Dag 1 Hemorten Lübeck

Vi avreser från respektive hemort för färd över Öresundsbron genom Danmark. Färden går sedan med färjan från

Rödby till Puttgarden. Överfarten tar cirka 45 minuter och ombord kan man handla och fika. När vi kommit i land kör vi

inom Burg eller Heiligenhafen för lite shopping.  

Det är sedan inte så långt ner till Lübeck där vi ska bo en natt på det centralt belägna Holiday Inn Hotel. Hotellets läge

nära Burgtor gör det lätt för oss att vandra in i gamla stan och ta del av utbudet. 

Julmarknaden i Lübeck drar varje år mer än 250 000 besökare. Den ursprungliga julmarknaden är mer än 350 år

gammal och breder ut sig vid Rådhuset och längs gågatan. Denna har sedan utökats med flera specialmarknader som

pågår under kortare perioder. Mest kända är hantverksmarknaden på Heiligengeist och i St Petri kyrka och

medeltidsmarknaden vid Maria kyrkan. Till dessa tar man en mindre entré avgift.

Vi har ett dygn på plats i Lübeck så vi hinner med en hel del.

På kvällen lockar kanske någon av läckerheterna i marknadsstånden annars finns det flera trevliga restauranger att välja

på.

Dag 2 Lübeck-Hemorten

Vi har även halva denna dagen till vårt förfogande i Lübeck. Passa nu på att gå runt i den vackra gamla staden som fått

en plats på UNESCOS världsarvslista. Staden som tidigt fick benämningen hansans drottning gör skäl för sitt namn.

Man uppvisar flera av de vackra handelshusen och ståtliga stadsportarna. Den ståtliga Maria kyrkan är en juvel i 

tegelstensgotik  och fått stå förebild till flera andra kyrkor i norra Europa. Den shoppingsugna hittar både små charmiga

butiker och större varuhus längs Breite Strasse och i gränderna runt om. På Niederegger kan man njuta av en god fika

samt se de otroliga skapelser man lyckats göra i marsipan. Kanske lockar även ett besök i något av de berömda

nobelpristagarnas museer Buddenbrookhuset, Willy Brand huset eller i Günter Grass hus. 

Efter lunch är det dags att gå ombord på bussen för färd hemåt. Även nu åker vi med färjan från Puttgarden till Rödby

och sen genom Danmark till Öresundsbron. Fyllda av julkänslor är vi åter i Skåne på kvällen.

HOTELLFAKTA
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