
Magdeburg och Quedlinburg, julmarknad

BESKRIVNING

Magdeburg och Quedlinburg julmarknad

4 dagar

Omgiven av medeltida bakgrundskulisser bjuder över

120 utställare vid Alter Markt i Magdeburg på en

stämningsfull julmarknad som även anses vara en av de

barnvänligaste i Tyskland.  Vackert upplyst hälsar

handlarna oss välkomna med allehanda läckerheter och

hantverk. Konsthantverkare från Erzgebirge,

glasblåsare och inte minst de många olika

glöggsorterna har gjort julmarknaden känd. Det blir

även en utfärd till Quedlinburg som de senaste åren

blivit utsedd till den vackraste julmarknaden i Sachsen

Anhalt.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 720:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. Bro-, färje- och

vägavgifter. Övernattning i dubbelrum med dusch/bad

och wc. Frukostbuffé och en middag.



Dag 1 Hemorten - Magdeburg

När alla är ombord åker vi över Öresundsbron och tar oss ner genom Danmark till Gedser. Här tar vi färjan till Rostock,

en överfart på ungefär två timmar. Under överfarten finns det gott om tid både till att äta och handla i butiken ombord.

När vi kommit iland i Rostock fortsätter vi söder ut. Med stopp för fika och lunch når vi på kvällen Magdeburg där

övernattning väntar två nätter på fina Hotel Ratswaage mitt i centrum. Dagen avslutas med en gemensam middag på

hotellet.

Dag 2-3 Magdeburg & Quedlinburg

Magdeburg är en 1200 år gammal stad och huvudort i området. Hotellets centrala läge precis vid torget gör att vi lätt kan

ta oss runt, både till marknad och butiker. Marknaden breder i år ut sig på ett dubbelt så stort område för att kunna ha

lika många utställare som vanligt och ändå undvika trängsel. Man är kända för sitt fina hantverk men också för sin

Glühwein. Ett 50-tal olika sorter serveras i de små marknadsstånden. Det är bara att prova sig fram till sin favorit.

Nästa dag gör vi en utflykt till Quedlinburg. En mysig korsvirkesort som vet hur man skapar julstämning. De senaste

åren har man utsetts till den vackraste julmarknaden i Bundeslandet. Vi har gått om tid att titta runt på egen hand och

häpnas av den stora adventskalendern och charmen som finns i denna världsarvsstad. 

Dag 4 Magdeburg - Hemorten

Då var det dags att lämna Magdeburg och vi styr åter mot Rostock. Vi stannar och fikar samt äter lite lunch innan vi når

färjeläget i Rostock. Här väntar färjan på att ta oss till danska Gedser. Härefter har vi bara turen genom Danmark kvar

upp till Öresundsbron. Vid halv åtta tiden är vi tillbaka i Skåne efter en härlig helg i Magdeburg.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


