
JULMARKNAD I LÜBECK    12-14/12 2022 
 
 

 
 
Lübeck har den kanske mest kända julmarknaden i Tyskland för oss svenskar. Här 
hittar man allt som har med julen att göra och lite till. Breite Strasse är gågatan, 
där alla stora affärer och varuhus finns, här ligger även det kända Café 
Niederegger, där Lübecks berömda marsipan kan inhandlas! Ett besök här är bara 
ett 'måste'!  
Det finns också många intressanta sevärdheter, som t ex Holsentor, Marienkirche, 
Haus der Schiffergesellschaft, Schabbelhaus, stora torget 'Markt' med alla sina 
försäljningsställen, Märchenwelt med bröderna Grimms sagofigurer, 
hantverksmarknader mm. Följ med oss och shoppa julklapparna i Lübeck. 
 
Dag 1 Markaryd – Lübeck 
Vi startar tidigt på morgonen (tid finns på bokningsbekräftelsen) och styr mot Danmark. Efter ca 
två timmar är vi framme i Rödby och tar första bästa färja över till Tyskland.  1 ½ timme senare 
är vi framme i Lübeck och kan checka in på vårt fina hotell, Park Inn by Radisson Lübeck. Det 
finns nu tid att ströva upp i gamla stan för att besöka julmarknaden innan vi äter en gemensam 
middag på kvällen. 
 
Dag 2 Lübeck 
Idag har vi hela dagen fri att utforska denna pittoreska stad och dess julmarkand. För dem som 
vill går bussen ut till shoppingområdet Citti. På kvällen samlas vi för en gemensam middag. 
 
Dag 3 Lübeck – Markaryd 
Efter en god frukostbuffé sätter vi oss åter i bussen för färd norr över. Givetvis stannar vi till för 
inköp av lite starkare drycker innan vi kör på färjan i Puttgarden. 
Två timmar genom vårt grannland och sedan är vi snart framme i Markaryd. Efter tre fina dagar 
tillsammans har vi återigen skapat fina minnen. 
 
Vad ingår i priset? 
Bussresa från Markaryd – väg- och broavgifter – färjeavgifter – två övernattningar i del i 
dubbelrum på Park Inn by Radisson Lübeck som är **** - två middagar på hotellet – reseledare. 
 
Pris per person i del i dubbelrum: 3350:-    Maxantal 52 gäster 
Enkelrumstillägg: 800:- ( i mån av tillgång)   
 
Anmälan sker via mail till karin.scandipaper@telia.com eller sms till 0705650565.  
Uppge namn, adress, mailadress, mobilnummer samt eventuella allergier. Bekräftelse/faktura 
skickas sedan via mail till er. Sista anmälningsdag är den 1/9 2022. 
 


