LÜBECK

Lübeck, ”Hansans drottning”, har sitt historiska centrum på en ö mellan
floden Trave och ett antal kanaler.
Vi bor på Hotel Park Inn nära Trave. Första kvällen sätter vi oss till bords i hotellets restaurang för en god middag (ingår). Från hotellet kommer man snabbt
förbi den gamla stadsporten Holstentor upp till Gamla staden.
Lübeck är känt för sina många spetsiga kyrkotorn, varav två tillhör den
pampiga Mariakyrkan. I dess skugga hittar vi Rådhusplatsen och gågatan Breite
Strasse på vilka julmarknaden äger rum.
I Heiligen Geist Hospital anordnas under de första adventshelgerna en stor
konsthantverksmarknad (inträde).
Lübecks kända marsipan hittar vi i Niedereggers välfyllda butik och café.
Avresa: 5/12, 12/12 Pris: 2995:- 15/12 Pris: 3395:-

ROSTOCK

Flera små bosättningar förenades innanför en stadsmur och man började
kalla dem Rostock. Staden fortsatte att växa under medeltiden och fick sin
blomstring under Hansan vilket flera äldre byggnadsverk minner om, trots
stora skador under bombningarna 1942.
Centrala Rostock är lättöverskådligt. Ryggraden är den breda gågatan Kröpelinerstrasse, stadens viktigaste shoppinggata. Den börjar vid torget framför
det stora rådhuset. Hela stadskärnan är en enda julmarknad vid adventstiden.
Hotell Radisson Blu ligger endast några få meter från gågatan och stadsporten Kröpeliner Tor.
Obs! Avresan 27/11 bor vi på Steigenberger Hotel Sonne, granne med
rådhuset och julmarknaden.
Avresa: 27/11, 15/12
Pris: 2695:- (27/11), 2895:- (15/12)
NEUMÜNSTER

Mitt i Schleswig-Holstein, några mil väster om Lübeck hittar vi staden Neumünster, som är centrum för den kringliggande landsbygden.
Vi bor på Neues Park Hotel, direkt i stadskärnan och nästan granne med
julmarknaden.
Avresa: 8/12
Pris: 2395:-

RESFAKTA TYSKLAND
Antal dagar: 3

SCHWERIN

Schwerin, huvudstad i Mecklenburg Vorpommern, ligger mycket vackert vid
Schwerin-sjön, 8 mil sydväst om Rostock. På en ö reser sig stadens symbol,
det stora ”sagoslottet” med torn och tinnar.
Hjärtat i den historiska gamla staden är torget Alter Markt med rådhuset och
”pelarhuset”. Här hittar vi även den trevliga julmarknaden intill domkyrkan
med sitt höga torn.
Schwerin skonades från större skador under kriget. Här blandas i dag ståtliga
offentliga byggnader, smala gränder, fina korsvirkeshus och flera vackra torg.
Vi bor på Mercure Hotel i den gamla stadsdelen, några få minuters promenad
från julmarknaden.
Avresa 1/12, 15/12
Pris: 2595:-

Ingår: Bussresa, logi i 2-bäddsrum, 2 frukostar, stadspromenad
(ej Hamburg), färjeavgifter, reseledare. På Lübeckresan ingår
middag på hotellet första kvällen.
Tillägg: Enkelrum 400:-, avbeställningsskydd 100:-, reseförsäkring
Valuta: Euro

RESVÄGAR
På resorna till Rostock och Schwerin tar vi först färjan över Öresund,
senare från Gedser till Rostock. Samma rutt på hemresan.
Åter i Helsingborg ca kl 18.
På alla övriga resmål blir det färja över Öresund och från Rödby
till Puttgarden. Samma väg på hemresan.
Åter i Helsingborg vid 18-tiden.

Shoppa i Burg

Följ med och handla billigt i Burg och få samtidigt en ”minisemester” med hotell och 3-rättersmiddag.Vi bor på fyrstjärniga Hotel Wisser mitt i centrum. Första dagen shopping på Bordershop,
andra dagen handlar vi på Calles.
Pris: 1395:- Avresa: 21/9, 12/10, 26/10, 16/11, 30/11, 7/12, 14/12
Ingår: Bussresa, färja, logi i 2-bäddsrum, 1 frukost, 1 middag

Smålandsjul på Huseby

Huseby är Sveriges största och mest berömda julmässa med 170 utställare och en fantastisk mässmiljö
med Sveriges längsta gran- och marschall-allé.
Utställarna bjuder på ett överdåd vad gäller hantverk.
I de stora saluhallarna möter du 70 gårdsföretag som
säljer alla sorters läckerheter från gården – ostar, korvar,
sylt, marmelader, glögg med mera.
Avresa: 18/11 (avresa från Halland)
Pris: 695:Ingår: Bussresa, förmiddagskaffe, jullunch (kaffe,
grötbuffé, skinksmörgås)

Köpenhamn
över dagen

Följ med på en härlig dag
till Köpenhamn.Vi stannar
en timme i Helsingör på
vägen ner och sedan blir
det fem timmar i Köpenhamn, där du kan strosa
runt på egen hand.
Köpenhamn är norra Europas mysigaste huvudstad med många butiker, caféer och några av de bästa
restaurangerna i Skandinavien. Köpenhamn är en levande mångsidig stad med ett stort utbud av
kultur, gastronomi och shopping. Utforska de olika stadsdelarna, alla med sin egen speciella karaktär.
När vi närmar oss advent är det trevligt att besöka julmarknaden på Tivoli och få härlig julstämning.
Avresa: 21/9, 28/10, 30/11,9/12,14/12 Pris: 550:- Ingår: Bussresa, färjeöverfart
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