
 

 

Historiska Lüneburg, 

svenskstaden Stade  

och Walsrode fågelpark 

11 – 15 maj 2020 

Den gamla saltstaden Lüneburg har inte bara en intressant historia utan är också 

en av de vackraste städerna i norra Tyskland. I den närbelägna lilla orten 

Scharnebeck ligger också en av världens största båthissar. Stade är en pärla med 

sin orörda historiska stadskärna vid Elbes biflod   Schwinge. Vi finner en stad 

med 1000-årig historia med minnen från både hansa- och svensktid. I Walsrode 

fågelpark fylls våra öron av allehanda sorters skön fågelsång och vi får visuell 

njutning i form av färgsprakande fjäderprakt och enorma flygshower bland de 

mer än 4 000 fåglarna som samsas här. 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 18.30-tiden är vi framme för 

incheckning i fyra nätter på 4-stjärniga Hotel Seminaris i Lüneburg. På kvällen äter vi 

gemensam middag i hotellets restaurang. Sedan är kvällen fri för egna strövtåg i den vackra 

saltstaden. 

Dag 2. Vi börjar dagen med frukost på hotellet och beger oss 

sedan till världens största fågelpark i Walsrode. Här får vi uppleva 

hela spektrat av fåglar från alla kontinenter och klimatzoner. Varje 

art lever enligt sina egna förutsättningar och de drygt 4 500 

fåglarna kan flyga omkring i stora burar och flyghallar, som även 

besökarna kan gå in i. Detta rika utbud av fåglar tillsammans med 

otroliga flygshower med dresserade fåglar gör besöket till ett minne 

för livet. I fågelparken finns inte bara fåglar av alla de slag och 

storlekar, utan också en mycket vacker blomsterpark med flera 

restauranger och kaféer. På återvägen till Lüneburg kör vi via 

Bergen-Belsen som var ett av koncentrationslägren under andra 

världskriget. Vi besöker museet och parken där lägret låg. På 

kvällen gemensam middag på vårt hotell.  

Dag 3. Efter att ha intagit en god frukost kör vi mot svenskstaden Stade där 

vi börjar med en kort rundtur i Stades vackra omgivningar med Europas 

största fruktodlingsdistrikt. Vi fortsätter med en liten stadspromenad i 

Stades idylliska små gränder.  Stade grundades under sent 900-tal och var 

precis som många andra nordtyska städer en del av Hansaförbundet. Från 

1645 till 1712 ockuperades staden av svenskarna. Det finns fortfarande 

flera byggnader som byggdes under svensktiden. Staden skonades helt 

från bombningarna under andra världskriget vilket gör att stadskärnan med  

 



 

 

alla sina trånga gränder, idylliska vinklar och vrår samt vattengravar är välbevarad. På 

eftermiddagen återvänder vi till Lüneburg för gemensam middag på  

hotellet. 

Dag 4. Frukost. Sedan börjar vi med en liten tur till en av världens 

största båthissar, Schiffshebewerk i Scharnebeck. En imponerande 

anläggning där vi också gör ett besök i utställningshallen. Därefter 

återvänder vi till den gamla saltstaden Lüneburg för en 

stadspromenad med vår reseledare. Många vackra byggnader vittnar om den rikedom som 

saltet innebar för staden. Speciellt imponerande är kyrkorna, torget 

”Am Sande” och den historiska hamnen med den gamla kranen 

”Alte Kran”. Därefter är dagen fri för att på egen hand utforska 

denna härliga stad där det finns något för alla smakriktningar. Inför 

kvällen samlas vi för gemensam middag i en av Lüneburgs 

gemytliga restauranger, Mältzer Brau- und Tafelhaus. 

Dag 5. Efter den härliga frukostbuffén har det blivit dags att lämna Lüneburg för denna gången. 
Vi kör förbi Hamburg och Lübeck till Heiligenhafen där vi stannar till för lite shopping innan vi 
rullar på färjan i Puttgarden. Resan fortsätter sedan genom Danmark och via färjan i Helsingör – 
Helsingborg är vi åter i Sverige efter en intressant, innehållsrik och trevlig resa. Efter lunchpaus 
på lämpligt ställe kör vi vidare mot hemorten.   

Pris: 5 650 kronor I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum på 4-

stjärnigt hotell, fyra frukostar och fyra middagar, utflykter och inträden enligt program, väg- och 

färjeavgifter samt reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 1 540 kr. Reservation för eventuella 

valutaförändringar som kan påverka priset. 

 

 
Anmälan till Enströms buss 

Ingemar Enström 0514-40271, 070-5877342 

 


