adventstämning

Julmarknadstraditionen härstammar ända från 1400-talet. Under adventstiden anordnas varje år cirka 2 500 marknader runt om i Tyskland.
Trots lokala skillnader i utbud och regionala specialiteter har alla ett gemensamt: mycket färg, ljus och inte minst dofter. Allt från olika sorters
korvar, soppor och grytor till läckra bakverk, brända mandlar och glaserade äpplen. Enbart listan på olika värmande drycker kan göras lång...
Man samlas vid bodarna för gemytlig samvaro i glad stämning. Här finns konsthantverk från Erzgebirge, handmålade julgranskulor, stickat och
sytt, dekor, pynt, träleksaker, glas, keramik och smycken. Här finns något för alla – låt detta bli din tradition också!
CELLE

HILDESHEIM

HAMBURG

LÜNEBURG

Den charmiga forna residensstaden Celle hittar vi på Lüneburgsheden, mellan Hamburg och Hannover.
Ett gammalt hertigslott ligger intill den pittoreska, välbevarade stadskärnan med
bilfria gator och smala gränder. De färgglada, rikt smyckade korsvirkeshusen
tittar vi närmare på under en stadspromenad.
Julmarknaden hittar vi på torget Grosser Plan samt kring det vackra rådhuset.
På lördag förmiddag pågår här en livlig torghandel.
Vid floden Aller, som omringar Celles gamla stad, ligger vårt hotell Caroline
Mathilde. Det är ett trivsamt och personligt hotell med bra frukost, skön bastuoch poolavdelning. I den lilla bistron serveras smårätter.
Avresa: 8/12
Pris: 2590:-

En spännande ”liten” storstad, som de senaste åren har genomgått en omfattande ansiktslyftning och förvandling.
Endast ett stenkast från hotellet börjar Mönckebergstrasse, den största
shoppinggatan. Den leder förbi flera varuhus till det ståtliga rådhuset och
julmarknaden framför det. Kring St Petrikyrkan och på gågatan Spitalerstrasse
har bodar och tält radats upp.
Genom den höga Europa-passagen, som är fylld med butiker i flera våningar,
kommer vi till paradgatan Jungfernstieg. Här hittar vi en vacker julmarknad
med idel vita tält, det kända varuhuset Alsterhaus och flera shoppinggallerior.
Som alltid blir vi mycket väl bemötta och omhändertagna på Hotel Alte
Wache, vårt ”stamhotell” under många, många år.
Avresa: 1/12, 8/12, 15/12
Pris: 2695:-
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Vi gör en liten stadspromenad på förmiddagen. Staden bombades nästan
sönder våren1945, men man har återställt bland annat det historiska torget,
som sägs vara ett av landets vackraste. Här finns också julmarknaden som
lockar med alla sorters godsaker.
Flera rikt dekorerade korsvirkeshus står granne med rådhuset. Denna gamla
biskopsstad har fem romanska kyrkor, varav domkyrkan och Michaelkyrkan är
med på världskulturarvlistan.
Vi bor på fyrstjärniga hotell Novotel, vid en lugn park i centrum. En promenad på cirka 5 minuter tar oss till julmarknaden och till trevliga restauranger
att besöka på kvällen.
Avresedag: 1/12
Pris: 2395:-

I den gamla saltstaden Lüneburg har varken bränder eller krig förstört den
historiska stadskärnan. Här reser sig hansatidens ståtliga tegelhus med rikt
dekorerade gavlar. De minner om den välfärd, som saltmonopolet förde med
sig under medeltiden. Under en stadspromenad får vi veta mera.
Mängder av spännande och bra butiker väntar på oss, liksom trevliga små krogar.
Framför det vackert belysta, ståtliga rådhuset finns julmarknaden och runt om
den pågår en livlig torghandel på lördagar.
Kring St Johanniskyrkan med det lutande tornet och den intilliggande stora
platsen står bodar, som lockar med korvar och värmande dryck. Ett par kvarter
från rådhuset ligger Altes Kaufhaus, ett modernt hotell bakom gamla väggar.
En historisk julmarknad vid St Michaelis kyrka anordnas 2/12.
Avresa: 1/12, 8/12
Pris: 2995:-

