
Julmarknad Rostock 3 dagar

BESKRIVNING

Julmarknad Rostock

3 dagar 

Julmarknaden i hansastaden Rostock sägs vara den

största i norra Europa. Utöver de vanliga stånden med

hantverk och godsaker så har man på

Universitetsplatsen byggt upp en sagoscen. Här kan

barnen träffa kända sagofigurer i normal storlek samt

lämna över sina önskelistor personligen till tomten.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1340:- 

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc samt frukostbuffé och en

middag.



Dag 1 Hemorten-Rostock

Vi reser från Skåne på morgonen över Öresundsbron ner genom Danmark till Gedser där vi tar färjan till Rostock. Under

överfarten finns det möjlighet att handla i butiken och äta i lugn och ro. Innan vi kör in till centrum gör vi ett

shoppingbesök på Calles. Vi bor under vår vistelse i Rostock på det centralt belägna Penta Hotel. Vi har då gågatan

med butiker och caféer precis runt hörnet. Även utbudet av restauranger är stort om man inte vill gå ner till julmarknaden

och köpa något gott. Fast första kvällen igår en gemensam middag på hotellet.

Dag 2 Rostock

Vi har hela dagen till fritt förfogande i Rostock, och det kan behövas för här återfinner vi norra Tysklands största

julmarknad med runt 300 utställare på torget. Vid Maria kyrkan har man dessutom en mindre medeltida marknad och

inte att förglömma ett besök i sagoskogen. På helgerna spelar man dessutom lite teater på sagoscenen. Då det bara

ingår middag första kvällen på resan är det bara att botanisera bland alla godsaker som rökt fisk, rökt korv, härliga

bakverk och värmande glögg.

Dag 3 Rostock-Hemorten

Vi har även halva sista dagen till vårt förfogande i Rostock innan det är dags att bege sig till färjan för färd till Gedser. Vi

fortsätter sedan genom Danmark upp till Öresundsbron och hem till Sverige. Efter en härlig shoppinghelg i Rostock är vi

åter hemma vid halv åtta tiden. 

HOTELLFAKTA
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