
Följ med på julmarknad i Bremen  
8 - 10 december 2017 (3 dagar) 
  
Följ med till Bremen och upplev en oförglömlig julmarknad. Stadens historiska centrum är gemytligt 
dekorerat och fullt av atmosfär. Eleganta Markplatz strålar i all sin glans och bjuder på härlig 
julstämning under denna fantastiska julmarknad. Det luktar gott från glühwein, rostad mandel och 
smarriga tyska korvar. Säkert hittar du något fint på julmarknaden att köpa med hem från någon av de 
nästan 200 vackert dekorerade stånden. Bremens äldsta kvarter, Schnoor, vilket betyder radband på 
plattyska, gör skäl för sitt namn med sina små hus från 1400- och 1500-talet som ligger på rad i detta 
underbara kvarter. Missa inte detta och mycket mer på denna julmarknadsresa. 
  

Dag 1: Vi beger oss mot julmarknaden i Bremen (fr. Malmö: 47 mil) 

  
När alla förväntansfulla resenärer har kommit ombord på bussen går färden söderut genom det 
danska vinterlandskapet och mot julmarknaden i Bremen. Snart är vi framme i Rödby där färjan väntar 
på att få ta oss över till tyska Puttgarden. Sedan har vi ca 27 mil kvar innan vi är framme vid resans 
höjdpunkt – Bremen med sin "julmarknad 2017".  
  
När vi har nått vårt mål checkar vi in på hotellet och sedan är tiden fri att göra precis vad man vill. 
Varför inte ta en tur längs med Bremens vackert upplysta gator för att komma i julstämning?  
  

Dag 2: Dags att inviga julen på stadens vackra julmarknad  

  
Efter en stadig frukost är det dags att upptäcka Bremen och dess julmarknad. I centrum vid torget 
hittar vi frestande butiker och serveringar med läckerheter. Dagen spenderas efter eget behag. Ta en 
tur bland de ca 200 stånden på julmarknaden där allt från juldekorationer till kryddiga korvar finns att 
köpa. Njut av julmusik och varmt glühwein. Strosa runt bland de otaliga affärerna som lockar med 
spännande erbjudanden och fina julklappstips. Vill ni ta en liten paus mitt i julmyset så ta en tur till 
hotellet för att vila en stund.  
  

Dag 3: Dags att fara hem (till Malmö: 47 mil) 

  
På morgonen står hotellets frukost åter framdukad och när alla är mätta och glada är det dags att sätta 
sig till rätta i bussen och påbörja hemresan. Innan vi är framme i Puttgarden stannar vi till för att fylla 
på ”skafferiet” med lite starkare drycker. Efter ett par timmar genom Danmark är vi framme i Malmö. Vi 
hoppas att inte bara bagaget är fyllt utan att även att ni är fyllda med fina minnen från denna härliga 
julresa. Vi önskar er alla en riktigt god jul! 
  
  

PRIS 

 

  

2895:- (per person i delat dubbelrum) 
  
Enkelrumstillägg: 900:-  
  
Vi tillämpar allmänna resevillkor enl. paketreselagen 
  

Inkluderar 

 
  

 Resa med modern turistbuss med WC, fällbara stolar, TV, och bord  

 Väg-, bro- och färjeavgifter  

 2 nätters logi på Swissötel med frukost (del i dubbelrum)  

 Reseledare 
  
  



 
 
 

Program och information 

 
  
Läs innan avresa (resevillkor) 
  
  

Information om hotellet 

 
  
Swissötel Bremen **** 

  
Hillmannplatz 20  
28195 Bremen   
  
Vi bor  i hjärtat av Bremen på lyxiga Swissötel. Från hotellet är det gångavstånd till stadshuset och katedralen. 
Hotellet har 230 rum, restaurang, café och bar.  

 
 
 

Anmälan till 

 

Begränsat antal platser – Först till kvarn gäller! 

Anmälan senast den 10 november till Gunnar Andersson: 
- tel. 070-568 38 07 eller 
- e-post gunnar@ryssbybygdensbuss.se 
 

http://www.ryssbybygdensbuss.se/resevillkor
mailto:gunnar@ryssbybygdensbuss.se

