Turen kommer til at forløbe således:
Dato / tid
02. december kl.
09.00

Hvad
Vi kører fra OK Den
Gule Villa kl. 09.00
HUSK PAS og HUSK
REJSEFORSIKRING
Når vi ankommer til
Putgarden køres
direkte til Lübeck hvor
vi har ca. 03 – 04
timer
Frokost er for egen
regning

03. december

Ved ankomst til hotel
Wyndham Garden
Wismar
får vi vores rum og så
er der aftensmad.
Morgenmad serveres
på hotellet og dernæst
har vi hele dagen til
rådighed i Wismar
Aftensmad serveres
på hotellet.

Andet
Kaffe og brød serveres i bussen på vejen ned til Rødby

Den middelalderlige by med sine mange historiske
bygninger og sit UNESCO-listede gamle bycentrum, sætter
da også en helt perfekt kulisse for et vaskeægte tysk
julemarked på det allerhøjeste niveau. Er man rigtig heldig
at være i byen efter et friskt lag sne, vil hele denne
pragtfulde kulisse få et yderligere nøk op, med de
sneklædte gader og hustage, som giver følelsen af, at man
går rundt i ét stort julelandskab, som om byen aldrig var
skabt eller brugt til noget andet.
Julemarkedet i Lübeck er yderst traditionelt, og omfatter
bl.a. utallige boder, underholdningstilbud og aktiviteter,
Glühwein-hytter, mandelmænd, marcipantelte og meget
andet. Og når man nu er i Lübeck, er det naturligvis også
helt oplagt at smage på byens berømte marcipan.
Efter maden er aften til egen disposition

Julemarked i Wismar
Den historiske markedsplads bliver til et juleparadis,
indrammet af det smukt belyste rådhus, af vandkunsten og
de ærværdige gavlhuse. Julemarkedet åbnes under festlige
former af julemanden, når han modtages i Alter Hafen og
køres til markedspladsen i hestevogn med et stort følge. Fra
rådhusets balkon klinger der blæsermusik. Der er brød fra
stenovnen, og man kan se på smeden, mens han arbejder.
Læs mere om selve byen og alle de seværdigheder der er et
besøg værd.

04. december

Efter vi har spist
morgenmad på
hotellet går turen til
Rostock
Frokost er på egen
regning,
SKAL VI BESTILLE
AFTENSMAD PÅ

Nordeuropas største julemarked
Her har vi hele dagen til at gå på de forskellige
julemarkeder, 3 stk. er her (som jeg kender til)
1. Hold jul i middelalderen
Lige op ad den gamle bymur ligger anlægget Kloster
zum Helligen Kreuz. Her får du ikke bare smukke
omgivelser, der rækker tilbage til 1270, men også et
lille stykke Danmarkshistorie.
Grundlæggeren var nemlig den danske dronning
Margrethe ”Sprænghest” – Danmarks første,

FÆRGEN??, VENLIGST
GIV BESKED.

kvindelige monark. I dag forvandles stedet til et
historisk julemarked i Rostock hver jul, hvor du får
middelalderlig musik, bål, smykkesmede, datidens
snedkerkunst og underholdning i form af teater,
ildshows, øksekast, hekse og meget mere.
Du finder anlægget bag universitetet (som også er
et kig værd) på Klosterhorf. Det er et af
Nordeuropas ældste universiteter, og så har den
dansk-svenske Tycho Brahe læst der.
2. Eventyrlig jul for barnlige sjæle
Lad dig fortrylle i eventyrernes verden blandt
magiske væsener ved den høje byport Kröpeliner
Tor.
Fra mandag til fredag er det også muligt at opleve
julemanden og hans hjælpere på
eventyrslotsscenen lige ved Neuer Markt, og i
weekenderne bliver der opført eventyrfortællinger.
Scenen ligger i centrum af det historiske
julemarked, så der er masser at give sig til efter
forestillingerne.
3. Over 3 kilometers gourmet
Julen er som bekendt hjerternes fest, men i
sandhed også mavernes. Når sulten melder sig, kan
du spise dig igennem Schlemmermeile – der i øvrigt
betyder gourmet-milen.
Et sandt slaraffenland for madentusiaster med hang
til julekræs. Her skal du lade dine næsebor forføre
af bodernes kæmpemæssige udvalg af lækre madog drikkevarer fra både Tyskland og andre
europæiske lande.
Boderne bliver udvalgt fra år til år, men du kan
være sikker på at finde autentisk, røget Rostockpølse, svensk glögg og traditionel glühwein,
brændte mandler, søde godter og specialiteter fra
blandt andet Finland, Polen, Tyskland, England og
Holland. Velbekomme!

Har du spørgsmål så vend endelig tilbage til undertegnede.
Pt. har vi 12 enkeltværelser og der er bestilt 11
Mange hilsner
Anne Marie

