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Lübecks Weihnachtsmarkt är kanske
den tyska julmarknaden som är mest
känd i Sverige. Den är traditionell med
utställare från hela Tyskland.
Julmarknaden pågår på Rådhusplatsen och på hela Breite Strasse, samt
på smågatorna kring Rådhuset.
Här finner Du försäljningsstånd som
erbjuder allt från hantverk, julattraktioner, Glühwein, doften av mandlar
och mycket annat som hör en typisk
julmarknad till.
En speciell julmarknad för konsthantverk hålls i Heiligen-Geist-Hospitalet.
På den stora gågatan Breite Strasse
ligger det kända Café Niederegger, där
den berömda marsipanen kan inhandlas.
Dag 1 Örebro - Lübeck
Vi åker från Örebro tidig morgon (kl 05.00)
och gör uppehåll för frukost. Färden går
genom Sverige söderut via Danmark
och med färja Helsingborg-Helsingör (20
min). Vidare med färja Rödby-Puttgarden
(45 min). Vi checkar in på Best Western
Nordic Hotel Lübecker Hof. Hotellet ligger 5 km från centrum. Ca 70 mil.
Dag 2 Lübeck
Vi äter en god och mättande frukost innan vi med vår buss åker till julmarknaden
inne i Lübecks centrala delar. Gatorna
kring stora torget, Markt, är centrum för
Weihnachtsmarkt.
Julmarknaden för konsthantverk hålls i
Heiligen-Geist-Hospitalet som stod färdigt 1286, under Lübecks storhetstid, och
tog då emot 100 patienter. Så småningom
blev det ålderdomshem och det har än
idag denna funktion. Byggnaden renoverades i början av 1970-talet och här finns
plats för 85 pensionärer som kan glädja
sig åt att bo i denna unika miljö.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

I källarvåningen finns en trevlig restaurang och en mysig vinkällare.

Avresedatum: 		
Resdagar:

7/12
3

Huvudgatan i centrum är Breite Strasse
och det är här och på parallellgatan Königstrasse som vi finner de flesta affärerna, varuhusen och restaurangerna.

Pris per person 		

2 890:-

En av de mest välkända restaurangerna
på Breite Strasse är Schiffergesellschaft
där sjömännen umgicks förr.
Här ligger även det kända Café Niederegger där den berömda marsipanen kan inhandlas! Ett besök här är ett ”måste”!

Marsipan från Lübeck har en lång tradition och legenden berättar att år 1407 var
det missväxt i landet och ingen säd fanns
att få. Bagarna beordrades att baka bröd
av den mandel som fanns i stadens lagerhus och därmed var ”Marci Panis” (=
Marcus bröd), marsipanen, uppfunnen.
Sju generationer av familjen Niederegger
har satt sin prägel på marsipantillverkningen i Lübeck och det som en gång
bara aristokratin hade möjlighet att njuta
av är nu tillgängligt över hela världen. I
nästan 200 år har Niedereggers Café på
Breite Strasse varit samlingsplatsen för
människor som vill njuta av något riktigt
gott. I anslutning till kaféet ligger butiken
med mer än 300 olika specialiteter att
välja mellan.
En annan specialitet från Lübeck är rödvinet Lübecker Rotspon.
Dag 3 Lübeck - Örebro
Efter frukosten på söndag morgon packar
vi in i bussen för att sedan ta färjan Puttgarden och Rödby. Sedan färjar vi återigen mellan Helsingör och Helsingborg.
Vi beräknas att vara åter i Örebro ca kl
22.00. Ca 70 mil.
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

460:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 2 övernattningar med del i dubbelrum
inkl frukost
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.
Pass:
Pass eller nationellt ID-kort skall medföras. Glöm inte EU-sjukförsäkringskortet.
Valuta:
Euro
Tips:
www.luebeck-turism.de
www.luebecker-weihnachtsmarkt.de
www.niederegger.de
www.germany.travel/se
www.geografi.nu www.ud.se/resklar
För Er som önskar åker vi någon av dagarna en tur till en stormarknad så att
man kan handla hem lite smått och gott.
Vårt hotell i Lübeck
BW Nordic Hotel Lübecker Hof ****
Ahrensböker Strasse 4-8
D-23617 Stockelsdorf
Tel: +49 40 7 25 95 0
www.nordic-hotels.com
Antal rum: 113 - med dusch, toalett, TV
Internationell standard på komfort, service och faciliteter. På hotellet finns hiss,
bastu, restaurang och bar/lounge.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

