3 dagar
fr 2 890:-

UPPLEV NORRA TYSKLANDS STÖRSTA
JULMARKNAD I HANSASTADEN ROSTOCK
ROSTOCK JULMARKNAD 30/11-2/12 2018
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I den gamla hansastaden Rostock
arrangeras årligen norra Tysklands
största julmarknad. Hela Gamla stan
och Kröpeliner Strasse fylls med mer
än 200 försäljningsstånd.
Här finner vi ett brett traditionellt utbud
med allt från hantverk, julattraktioner,
Glühwein, doften av kanderade äpplen
samt många lokala kulinariska specialiteter som Rostocker Rauchwurst
och Warnemünder Räucherfleisch.
Det finns även karuseller och mindre
åkattraktioner för barn.
Dag 1 Örebro - Rostock
Vi åker från Örebro på morgonen (kl
06.00). Vi gör uppehåll för frukost. Färden
går genom Sverige söderut via Danmark
och med färja Helsingborg-Helsingör (20
min). Vidare med färja Gedser-Rostock
(2 h). Vi checkar in på Ibis Rostock Am
Stadthafen. Ca 65 mil.
Dag 2 Rostock
Vi äter en god frukost innan vi ger oss ut
bland marknadsstånden.
Ljusens glans under adventstider…
… under denna tid förvandlas Rostocks
historiska gamla stad till en av de finaste
och största julmarknaderna i Nordtyskland. De ståtliga borgarhusen med gavlar
av tegel samt kyrkorna, som vittnar om
Rostocks storartade historia som hansastad, får under denna period ett omväxlande marknadsliv.
Vad vore en julmarknad utan jultomte?
De minsta barnens ögon lyser av förväntan när de får lämna sina önskelistor vid
den skäggige jultomtens mottagning på
eftermiddagarna.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60
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Gotta sig och njuta av …
… de typiska specialiteterna, t ex Rostocks rökta korv och rökt fisk från Warnemünde. Prova gärna ett glas glögg när
du flanerar genom den julprydda staden.
Frestande dofter av pepparkakor, brända
mandlar och klenäter bidrar varje år på
nytt till att förtrolla alla stora och små gäster och stadens invånare.
Mistel, ljus, pyramider, nötknäppare,
krubban och andra julsnickerier från Erzgebirge, glaskonst från Thüringen, keramik, leksaker gjorda av trä samt allt annat
som konsthantverkare har att erbjuda tillfredställer de flestas önskemål.

Dag 3 Rostock - Örebro
Efter frukosten på söndag morgon packar
vi in i vår bekväma buss för att sedan ta
färjan Rostock och Gedser. Sedan färjar
vi återigen mellan Helsingör och Helsingborg. Vi beräknas att vara åter i Örebro ca
kl 22.00. Ca 65 mil.
Vårt hotell i Rostock
Ibis Rostock am Stadthafen
Warnowufer 42-43
D-18057 Rostock
Tel: +49 381 242210
www.accorhotels.com
Antal rum: 91 - med dusch, toalett, TV
Hiss: Ja
Hotellet ligger i stadens centrum. På hotellet finns restaurang och bar/lounge.
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Avresedatum: 		
Resdagar:

30/11
3

Pris per person 		

2 890:-

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

520:150:200:-

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.rostock.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.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

