Lübeck Julemarked
Få en stemningsfuld optakt til julen med et besøg på Lübeck julemarked, som er Tysklands
ældste julemarked. Lübeck har en lang tradition for julemarkeder, som første gang blev
nævnt for over 350 år siden.
Julemarkedet findes i Breite Strasse (gågaden) og på Koberg. Et ganske særligt julemarked
for kunsthåndværk finder sted hvert år i det middelalderlige Heiligen-Geist-Hospital.
Kunsthåndværkere udstiller i kirkehallen i de smalle rum og overalt dufter det af gran og
vafler. På Koberg står et kæmpe pariserhjul der byder på en vidunderlig udsigt over den
julesmykkede by.
Afrejse
d. 28.11. kl. 06.30
Hjemkomst d. 30.11. kl.19.50

Pris pr. gæst i dobb.vær. kr. 3.195,00
Tillæg ene.vær.
kr. 500,00

Vi bor på et godt hotel i centrum, ikke langt fra julemarkedet.
1.dag. Afrejse fra Rønne til Ystad, morgenmad spiser vi ombord. Efter ankomst til Ystad kører vi
via Øresundsbroen til Rødby, hvorfra vi
sejler til Puttgarden. Efter ankomst kører
vi til Heiligehafen hvor vi skal spise
frokost på ”Zum Alten Salzpeicher”
Efter frokost kører vi til Lübeck hvor vi
bliver indlogeret på vores ”Hotel
Excelsior” hvor vi skal bo i de næste 2
nætter. Vores rejseleder tager os herefter
med på en spændende byrundtur til fods.
Her bliver der fri på egen hånd til at
udforske julemarkedet.ca Kl. 18,00 mødes
vi igen for at spise vores aftensmad i en af
byens hyggelige restauranter.

2. dag. Efter morgenmad er denne dag på egen hånd, til nye opdagelser på Lübeck
julemarked (frokost ej. inkl.), men kan indtages ved en af de mange boder eller
restauranter inde omkring julemarkedet.
Vi mødes igen på et aftalt sted kl. 18,00 hvor vi skal ud og spise aftensmad på en af
Lübeck´s hyggelige restauranter, tæt ved julemarkedet. Efter aftens-maden er der
tid til at opleve byen og julemarkedet med de mange tusinde julelys - lygter.

3. dag. Efter morgenmad, checker vi ud af hotellet ca. Kl. 10, hvor vi skal tage
afsked med Lübeck julemarked. Vi kører igen til Heiligenhafen for at spise
frokost. Efter frokost sejler vi fra Puttgarden til Rødby, vi forsætter via
Øresundsbroen til Ystad, hvorfra vi sejler tilbage til Rønne. Ombord spiser vi
aftensmad.
Hvis man ønsker at komme i rigtigt julehumør –
så er det jule rejsen som skal opleves
Inkl. i prisen: Bornholms Trafikken T/R, Øresundsbroen T/R, Rødby/Puttgarden T/R, indkøbs besøg i
Heiligehafen, 2 x overnatninger på Hotel Excelsion, 3 x morgenmad, 2x frokost, 3 x aftensmad, dansk

rejseleder på hele turen, bus i 3 dage, Tysk- & dansk moms, vejskat, rejsegarantiefonden

