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Lübecks julmarknad är mycket berömd. Den nämns i skrift första gången år 1648 
men är förmodligen äldre. Dofterna från ångande mat och inte minst 
dryckesstånden har under generationer lockat miljontals tyskar och tillresande 
skandinavier. Här bjuds det på en försmak av julens fröjder, här är det julstämning. 
Resan ger det mesta av det bästa av Lübeck och alla möjligheter för inköp då vi 
också besöker ett stort köpcentrum. Reseledare Boris Salomonsson. 

 
Dag 1. Tidigt på morgonen avreser vi från hemorten söderut.  Vid Björkängs vägkrog 
stannar vi för frukost/kafferast, därefter till Helsingborg för färjetur till Helsingör. På vägen 
till Rödby passeras de vackra Faröbroarna. Ny färjetur till Puttgarden. Vid 18-tiden är vi 
framme i Lübeck för incheckning och middag på centralt belägna och fina Hotel Park Inn 
by Radisson. Kvällen är fri för egna strövtåg i den gamla fina staden med sin mysiga 
julmarknad. 
 
Dag 2. Frukost. Vi börjar dagen med en utflykt till det stora köpcentret CITTI-PARK söder 
om Lübecks centrum. För intresserade fortsätter vi med en stadsrundtur i den vackra 
Hansa-staden. Turen tar oss också ut till den gräns som fanns mellan öst och väst. Hela 
dagen är sedan fri för att på egen hand njuta av den härliga julstämningen i Lübecks 
gamla stadsdelar. Du får också möjlighet att besöka den fantastiska hantverksmarknaden 
i Heiligen-Geist-Hospital som knappast kan överträffas vad beträffar julatmosfären. 
 
Dag 3. Efter frukost är det dags att återvända hemåt. Innan vi kommer till färjan i 
Puttgarden stannar vi till för att komplettera våra inköp. Resan fortsätter sedan genom 
Danmark och via färjan i Helsingör – Helsingborg är vi åter i Sverige  efter en innehållsrik 
och trevlig tredagarstur. Efter lunchpaus på lämpligt ställe kör vi vidare mot hemorten.   
 
Pris: 3.375 kronor 
I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på 4-stjärnigt hotell, två 
frukostar, en middag, väg- och färjeavgifter, rundtur i Lübeck samt reseledare/guide. 
Tillägg för enkelrum 980 kr. Reservation för eventuella valutaförändringar som kan 
påverka priset. Kom ihåg att ta med giltigt pass. 
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