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Dag 1 – Julemarked i Lübeck
Turen går ned gennem Jylland og ind 
i Nordtyskland. Med passende pauser 
undervejs kommer vi til Lübeck over 
middag. Vi starter med en kort orien-
terende byrundtur i Lübeck, hvor vi 
bl.a. kommer forbi Holstentor og den 
berømte Skt. Petri kirke, der i julens 
anledning er omdannet til vel nok Lü-
becks smukkeste julemarked med mas-
ser af kunsthåndværk.  Byrundturen 

slutter i centrum hvor julemarkedet har 
sit udgangspunkt og centrum foran by-
ens rådhus lige om hjørnet til ”hoved-
gaden” med masser af juleboder. For 
de interesserede tilbyder rejselederen 
en udvidet byrundtur til spændende 
steder i den centrale del af Lübeck, her-
under forbi det meget specielle marked 
i Hospital zum Heiligen Geist. Herefter 
bliver der også rigeligt med tid på egen 
hånd til at nyde alle herlighederne. Vi 
kører til vores hotel i Bad Oldesloe til 
middag på hotellet.

Dag 2 – Julemarked i Hamborg
Efter morgenmad på hotellet tager 
vi bussen til Hamborg. Vi kører gen-
nem havneområdet med Fischmarkt,  
nedgangen til den gamle Elbtunnel, 
Landungsbrücken videre langs den nye 
flotte havnepromenade og til Speicher-
stadt, hvor vi kommer forbi Elbphil-

harmonien – Hamborgs nye vartegn. 
Herfra kører vi videre til vor busparke-
ring tæt på Münckebergstrasse hvorfra 
rejselederen spadserer med gruppen 
ned gennem Münckebergstrasse til 
centret for hele julemarkedet foran 
det smukke rådhus. Herfra er der fri til 
at kigge på Tysklands største og mest 
berømte julemarked, samt de tilhø-
rende mindre julemarkeder langs Bin-
nenalsteren, Gänsemarkt m.m. Der er 
i hele området masser af muligheder 
for indkøb, hygge sig på cafeer i dette 
julemarkeds mekka, spise frokost, nyde 
en Glühwein man kan nyde med eller 
uden ”schuss”.. Vi kører tilbage til ho-
tellet hvor vi igen skal nyde en dejlig 
middag sammen.

Dag 3 – Julemarked i Kiel
Efter morgenmad på hotellet fortsæt-
ter vi vores juletur mod Kiel, som er 

JULETUR TIL LÜBECK, HAMBORG & KIEL

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Hele 3 tyske byer med julemarkeder 
på samme rejse

• Hotel med halvpension

• Dansk rejseleder

Flotte julemarkeder med alverdens julepynt, glühwein, brændte mandler og meget mere findes 

næppe prægtigere end i Nordtyskland og ikke mindst i Lübeck, Hamborg og Kiel. Vi har lavet den 

ultimative juletur hvor vi oplever hele 3 tyske byer med stolte julemarkedstraditioner på samme rejse. 

Vi besøger marcipanens by Lübeck, hvor vi får lejlighed til at nyde bykernen, julemarkedet, katedra-

len og de flotte butikker. Der bliver også lejlighed til at opleve julemarkederne i Hamborg og Kiel på 

denne 3 dages tur.

3 dage
fra

kr. 2.195
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Morgenbakke i bussen
√ Ophold i delt dobbeltværelse
√ 2 x morgenmad
√ 2 x aftensmad
√ Transport og udflugter  

ifølge program
√ Dansk rejseleder
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til  

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 695,-
• Fast plads i bussen kr. 95,-

Good Morning + Bad Oldesloe 3***
Dejligt hotel med i alt 141 værelser som 
alle har eget bad og toilet. Værelserne 
er lyse og velindrettede. Hotellet har en 
række faciliteter såsom sauna, fitness og 
spa område. Der er mulighed for gratis 
wi-fi. Dit ophold på hottellet er inklusiv 
morgenmad og aftensmad.

den største by i delstaten Slesvig-Holsten. Her 
er der rig mulighed for at besøge julemarkedet, 
der breder sig over Alter Markt, Asmus-Bremer-
Platz og Holsteinplatz. Her finder du både 
varmt til uden- og indenbords, kunsthåndværk, 
smykker, flotte dukker og de populære tin-fi-
gurer blot for at nævne noget. Vi gør stop ved 
grænsen på vej hjem til Jylland. 

Månsson

 25.11. - 27.11.  3 dage 2.195,-


