
Julmarknad Schwerin 3 dagar

BESKRIVNING

Julmarknad Schwerin 3 dagar

Den charmiga staden Schwerin med sagoslott och en

fängslande gammal stadskärna bjuder på stämningsfull

julmarknad. Här njuter vi av julmarknad, affärer och

restauranger vackert inbäddade i en sagolik atmosfär.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 580:-

ALLT DETTA INGÅR:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med frukostbuffé samt en middag.



Dag 1 Hemorten - Schwerin

Efter upphämtning vid respektive påstigningsort går färden över Öresundsbron ner genom Danmark till Rödby. Här tar vi

färjan till Puttgarden. Vi gör sen ett stopp för shopping på Fehmarn innan vi fortsätter till den charmiga staden Schwerin.

Här ska vi bo två nätter på InterCity Hotel. Hotellets centrala läge gör det suveränt för egna strövtåg på stan och

julmarknaden. Vi avrundar dagen med en gemensam middag på hotellet. Ca 40 mil.

Dag 2 Schwerin

Vi återfinner julmarknaden på olika ställen i staden dels Meklenburggatan och inne på torget i gamla stan men också på

slaktarens torg. Det finns hantverk och välsmakande specialiteter, en utställning av krubbor, ett speciellt aktivitetstält för

barn och en stor scen med musikunderhållning. Att flanera i Schwerin är som att gå i en sagovärld. En fjärdedel av

staden är täckt av vatten och på en ö i sjön ligger det pampiga sagoslottet. Även domkyrkan, rådhuset och den ståtliga

teatern bidrar till sagokänslan. Så varför inte börja med en sväng längs strandpromenaden och till sevärdheterna innan

affärerna och julmarknaden öppnar. Det smakar kanske med någon av delikatesserna i julmarknadsstånden som

middag på kvällen.

Dag 3 Schwerin - Hemorten

Efter en lugn morgon beger vi oss till Lübeck. Där man får lite tid för att ta en sväng på julmarknaden och äta lunch

innan vi fortsätter upp till Puttgarden. Där vi tar färjan till Rödby. Färden går sen genom Danmark till Öresundsbron och

Sverige. Fyllda av julefrid är vi åter i Skåne vid halv åtta tiden på kvällen.

HOTELLFAKTA
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