
 
 

JULMARKNADRESA TILL 

SCHWERIN 
1 – 3 dec. 2019  

 
Schwerin är en pärla mitt bland sjöar. Stort pampigt slott, vatten och skog, 
traditionsrika kulturskatter samt en fascinerande arkitektur präglar delstaten 
Mecklenburg-Vorpommerns huvudstad. Julmarknadens dofter från ångande 
mat och inte minst dryckesstånden lockar mängder av besökare. Här bjuds 
det på en försmak av julens fröjder, här är det julstämning. Kom med och 
upptäck denna pärla du också! 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. Omkring 18.30 är vi 

framme i Schwerin för incheckning och middag på trevliga och centralt belägna Intercity 

Hotel. Kvällen är fri för egna strövtåg i den gamla fina staden med sitt sagoslott som sägs 

ha lika många torn som dagar på året. 

 

Dag 2. Frukost. Därefter kan den som önskar följa med vår 

reseledare på en stadspromenad i de centrala delarna. I övrigt är hela 

dagen och kvällen är fri för att på egen hand njuta av den härliga 

julstämningen i Schwerin med sina ljusindränkta små gränder och 

vackra korsvirkeshus med kärleksfullt utsmyckade skyltfönster. Hela 

stora torget och gågatorna är fyllda av bodar och marknadsstånd med 

julens dofter och smaker. Vi njuter av den varma stämningen och unnar oss kanske ett 

avbrott för ett glas värmande Glüwine. Förutom julmarknaden bör man se domkyrkan från 

1200-talet, Schelfstaden med sina korsvirkeshus samt Schweriner Schloss och dess park.  

 

Dag 3. Efter frukost avreser vi mot Puttgarden. Vi stannar till i Heiligenhafen för lite 

shopping innan vi kör ombord på färjan till Rödby. Från Rödby fortsätter vi genom Danmark 

och via färjan i Helsingör – Helsingborg är vi åter i Sverige efter en trevlig och innehållsrik 

julmarknadsresa. Efter mat- och kaffepaus på lämpligt ställe kör vi vidare mot hemorten.  

 

Pris: 2.350 kronor 

I resans pris ingår: Resa i modern helturistbuss, logi i dubbelrum, två frukostbufféer, en 

middag, väg- och färjeavgifter samt reseledare/guide. Tillägg för enkelrum 490 kr. 

  

 

Anmälan till Enströms Buss 

Ingemar Enström 0514-40271, 070-5877342 

 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 


