SAGOLIK ATMOSFÄR PÅ JULMARKNADERNA
I SCHWERIN & WISMAR DÅ ÅRETS VACKRASTE
HÖGTID STÅR FÖR DÖRREN
29/11-2/12 2018

4 dagar
fr 3 750:-
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Den förtrollande gamla staden Schwerin ger rofylldhet och gemytlighet.
Julmarknaden sträcker sig runt Rådhustorget och gågatan Mecklenburger Strasse. Staden är berömd för
sitt vackra slott som ligger på en ö i
Schweriner See.
På julmarknaden i Wismar strosar
vi omkring och myser i den gamla
svenskstaden med sin sagolika atmosfär.
Dag 1 Örebro - Schwerin
Vi åker från Örebro på morgonen (kl
05.00). Vi 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 InterCityHotel
Schwerin där en god middag och sköna
sängar väntar. Ca 80 mil.
Dag 2 Schwerin
Stadspromenad med lokalguide
Efter frukost (kl 09.00) väntar en tvåtimmars stadspromenad i den charmiga
staden Schwerin. En lokalguide visar
oss stadens sevärdheter.
Efter rundturen är det tid för att utforska
staden och dess julmarknad på egen
hand. Här finns en historisk stadskärna
med mysiga gränder och vackra torg
som är kantade av byggnader från flera
epoker. Allt är i originalskick eftersom staden klarade sig utan skador under andra
världskriget.
Festligt ljussken och julprydnader, doften av mandel, glühwein och granar ger
bilden av en förtrollande stad. En enorm
julgran strålar med all sin glans på Marktplatz.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Affärer med dekorerade skyltfönster och
framför dem delikatessbodar och stånd
med specialiteter lockar besökarna längs
Mecklenburger Strasse fram till torget.
Middag på kvällen i egen regi.

Avresedatum: 		
Resdagar:

29/11
4

Pris per person 		

3 750:-

Dag 3 Schwerin
Utflykt till julmarknaden i Wismar

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

Efter frukost gör vi en utflykt till den gamla svenskstaden Wismar som från 1648
och fram till 1803 styrdes av Sverige. Årligen firar staden det svenska intåget med
en Schwedenfest.
Julmarknaden är precis som staden relativt liten och anordnas runt Marktplatz.
Här strosar vi omkring runt alla stånden
med julpynt, konsthantverk och mycket
annat att som finns att beskåda samt
myser i den gamla staden. I stadens äldsta byggnad ”Der Alte Schwede” kan man t
ex dricka en kopp varm Glühwein.
Vi åker tillbaka till Schwerin för strövtåg
och middag på egen hand. Ca 10 mil
Dag 4 Schwerin - 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 80 mil.
Vårt hotell i Schwerin
InterCityHotel Schwerin ****
Grunthalplatz 5-7, D-19053 Schwerin
Tel: +49 385 59500
www.intercityhotel.com
Antal rum: 180 - med dusch, toalett, TV
Hotellet ligger bara 2 minuters promenad
från Schwerins centrum och erbjuder moderna rum. På hotellet finns hiss, restaurang och bar/lounge.
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

640:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• Färje- och vägavgifter
• 3 övernattningar med del i dubbelrum
inkl frukost
• 1 middag
• Stadspromenad i Schwerin med engelsktalande lokalguide
• Utflykt till julmarknaden i Wismar
• 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.wismarer-weinachtsmarkt.de
www.schweriner-weinachstmarkt.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!

