Lilla Edets Buss

6 - 8 december 2019

3 dagar

Upplev Bremens stämningsfulla julmarknad med oss, den är en av Tysklands
äldsta och mest besökta. Vi bor på 4-stjärniga Swissôtel med gångavstånd till de
olika marknadsplatserna. I den medeltida stadskärnan har de pampiga
historiska byggnaderna och de trånga snirkliga gränderna runt Marktplatz, i
Schnoorkvarteret och på Böttcherstrasse smyckats med ljus och juldekorationer
som förvandlat den till en gemytlig julmarknad som lyser i vintermörkret. 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 och som en äkta tysk
julmarknad är luften fylld av doften av Glühwein, Jägertee, pepparkakor,
brända mandlar, grillad korv och annat gott som lockar smaklökarna. I mån av
tid kommer vi även att göra ett besök på ”Pråmen” i Puttgarden.
Välkomna att följa med.

Fredag 6/12
Start från Lilla Edet med stopp för påstigande söderut till Hallandsåsen där vi stannar för kaffe/frukost.
Åker vidare till färjorna Helsingborg – Helsingör (20 min) och Rödby – Puttgaarden (45 min) där ni
har möjlighet att äta lunch. Passerar Lübeck och Hamburg, någonstans stannar vi för kaffe innan vi
kommer till Bremen där vi checkar in på centrala 4-stjärniga Swissôtel och äter middag.
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Lördag 7/12
Efter frukosten är det dags att ge sig ut i julmarknadsvimlet och sevärdheterna i Altstadt. Man hittar
utan karta, det finns 2 000 ”spikar” av mässing och stål i gatan som visar vägen från Liebfrauenkirchhof
på de julsmyckade gatorna till Marktplatz där det finns över 170 vackert dekorerade bås. De gamla
husen är upplysta av ljus, luften är fylld av goda dofter och det hörs stämningsfull julmusik. I det vackra
Rådhuset kan ni besöka Rathauskeller och äta lunch eller middag, här lagras c:a 1 miljon flaskor vin
av 500 olika sorter så ni har lite att välja på till maten. Utanför stoltserar stans beskyddare Roland som
härstammar från 1404 och på vänstra sidan finner ni stadsmusikanterna, att klappa åsnans ben anses ge
tur, om ni klappar på rätt sätt vill säga. Släng gärna en slant genom gallret i gatan och hör djuren tacka.
Fortsätt följa ”spikarna” till det medeltida kvarteret Schnoor, att gå där på de smala gatorna i juletid är
trolskt med alla vackra juldekorationer bland konsthantverkarna, de små butikerna och caféerna.
”Spikarna” leder er sedan till den 100 m långa Böttcherstrasse, kantad av vackert utsmyckade
butiksfönster och längst ner på gatan möts man av vackert upplysta historiska skepp, den Maritima
marknaden ”Schlachte-Zauber” vid floden Weber. Här kan man se hur kommersen gick till i svunna
tider, mitt ibland sprakande brasor och facklor bjuder kryddkrämare, smeder och snidare ut sina varor
till försäljning. Sitt ner på en taverna och värm er med en mugg rykande het Glühwein ”mit schuss”
och njut av skådespelet med musik och gyckleri som finns här.
Söndag 8/12
Frukost och sedan säger vi Auf Wiedersehen till Bremen och rullar hemåt
igen samma väg fast omvänd. Ligger vi bra tidsmässigt till gör vi ett besök
på ”pråmen” i Puttgarden och handlar lite extra inför julen innan vi åker mot
respektive hemort. Någonstans på vägen stannar vi för kaffe och lunch.
Bussen avgår från:
Lilla Edets Busstation
Lödöse Norra (Museet)
Älvängen

05.00
05.15
05.30

Pris p/p i dubbelrum:

2.995;-

Tillägg enkelrum

860;-

I priset ingår:

Buss och båtresor enl. program
2 övernattning på hotell inkl. frukost
1 middag på hotell Swissôtel
Reseledare, betjäningsavgifter
Vägavgifter, vägskatter

I priset ingår ej:

Middagsdryck dag 1.

Anmälningsavgift:

Sek 500: - p/p vid anmälan som är bindande
Resterande belopp insättes senast 4 veckor innan avresa till:
Taxi Lilla Edet Bankgiro 741 – 6910
Swishnummer: 123 617 29 85
Märk med namn och Bremen 2019

Anmälan till:

Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller till kontoret@taxilillaedet.se

OBS! Glöm ej passet och EU-sjukförsäkringskortet.
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