Lilla Edets Buss
JULMARKNAD i

– TYSKLAND

7 - 9 december 2018
Följ med och upplev den härliga stämningen på julmarknaden i Lübeck som är en av
Tysklands äldsta och mest välbesökta, den har atmosfär från en svunnen tid och anor
från 1600-talet. I den medeltida stadskärnan har korsvirkeshusen, de stora pampiga
historiska byggnaderna och de trånga snirkliga gränderna runt Rådhustorget och gågatan Breitestrasse smyckats med ljus och juldekorationer som förvandlat den till en
gemytlig julmarknad som lyser i vintermörkret. På kvällen lyser 275 000 lampor upp
Gamla stan med parollen ”Lübeck lights” och bäddar in den i ett fantastiskt ljus. Låt
er lockas av de vackert dekorerade stånden där man kan köpa allt som hör julen till.
Här sjunger körer och det spelas högstämd julmusik, luften är fylld av doften av
Glühwein, Jägertee, pepparkakor, brända mandlar, grillad korv och annat gott som
lockar smaklökarna. Passa även på att njuta av stadens berömda marzipan. Vårt
centralt belägna B&B Hotell har gångavstånd till Gamla stan och julmarknaden.
Välkomna att följa med!
Fredag 7/12
Från Vänersborg via Trollhättan, Lilla Edet, Älvängen, Eriksdal, Göteborg till Halland och Kvibille
Gästgivargård där vi får kaffe/te och smörgås. Fortsätter till Helsingborg – Helsingör, genom
Danmark och färjan Rödby – Puttgarden som tar 45 min så här finns möjlighet att äta/dricka något.
Väl i Tyskland är det inte många mil kvar till den anrika staden Lübeck med 220 000 inv. och som har
mycket anknytning till Sverige. Vi bor på centralt belägna B&B Hotel och efter att vi checkat in går
vi genom Stadsporten Holstenstor in i gamla stan, strosar genom julmarknaden och får en försmak
av den. Kikar in genom fönstret på det berömda Café Niederegger, på bottenvåningen ligger
”Schlaraffenland” där man kan köpa de smakligaste souvenirerna i staden. Så kan vi blicka upp mot
andra våningen och föreställa oss damerna med sina fina hattar som sitter och smuttar på en kopp
het choklad med marzipan under ljuskronorna i Marzipansalongen. Även om vi inte
har hatt så är det nästan ett måste att besöka caféet och njuta av samma upplevelse.
Längst upp på Breitestrasse ligger Koberg med det stora pariserhjulet och härifrån är
det inte långt till trivsamma ”Kartoffelkeller” där vi ska äta middag.
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Lördag 8/12
Efter frukost på hotellet är det fritt fram för julmarknadens lockelser, längst ner på kartan ser vi var
de mest intressanta marknaderna finns. På vägen till marknaden går vi på Holstenstrasse där det
finns bra varuhus att handla i. Ett tips är att tillbringa en stund på Historiska marknaden vid
Marienkirch för den är verkligen en upplevelse, särskilt framåt kvällen då mörkret lagt sig. Att
komma in från den livliga Breitestrasse till denna mörka plats endast upplyst av röda stjärnor som
hänger mellan de gamla byggnaderna är magiskt. Det är ingen middag inkluderad idag men det finns
många mysiga ställen att äta på, man kan även be reseledaren om tips. Det säljs även mycket ätbart
på marknaden som olika goda tyska grillade korvar och den typiska tyska julkakan ”Stollen”. Börjar
vi bli lite frusna kan vi värma oss med en mugg Glühwein (tysk variant av vår julglögg). Den dricks
ofta ”mit schuss” vilket betyder att den är spetsad med någon form av starksprit. Den svagare
varianten heter Kinderpunsch (barnpunsch). Det designas en ny mugg för varje år och man kan välja
på att betala det dyrare priset och behålla muggen eller lämna tillbaka den.
Söndag 9/12
Direkt efter frukost åker vi hemåt, samma väg som på nerresan, fast omvänd, men vi stannar till i
Heiligenhafen på ”Calles” för att handla lite goda drycker inför julen. På Kvibille Gästgivargård
serveras vi en ”julsmörgås” med det mesta som hör julen till, julöl/vatten samt kaffe/te och
pepparkaka ingår. Mätta och belåtna besöker vi deras ostbutik som har stor sortering Kvibilleostar
att köpa. Därefter fortsätter vi till våra resp. hemorter med de inköp vi gjort under resan och
förhoppningsvis många glada minnen.

Pris per person i dubbelrum
Tillägg enkelrum

Sek
Sek

2 955: 870: -

I priset ingår:

Buss och båtresor enl. program
2 övernattningar på hotell inkl. frukost.
1 middag (3-rätters) på ”Kartofferkeller”.
Kaffe och smörgås på Kvibille på utresan och
Julsmörgås, julöl/vatten, kaffe och pepparkaka på hemresan
Lite överraskningar.
Reseledare och serviceavgifter.
Vägavgifter.

Ingår ej:

Middagsdryck på Kartoffelkeller.

Anmälningsavgift:

Sek 500: - p/p vid anmälan som är bindande.
Resterande belopp (2 455:-) insättes senast 4 veckor innan avresa till:
Taxi Lilla Edet Bankgiro 741 – 6910 eller
Swish nr; 123 617 29 85
Märk med namn och Lübeck 2018
Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till kontoret@taxilillaedet.se

Anmälan till:

Obs glöm ej passet!

