PÅSKMARKNAD
I TYSKLAND
Besök Lübeck & Rostock i vårskrud

Den medeltida Hansestaden Lübeck som främst
besöks av oss svenskar under adventstid, är väl
värt ett besök även under andra årstider. Den
typiskt hanseatiska arkitekturen talar om ett
rikt förflutet och en spännande historia. De
gamla stadsdelarna omges av vattengravar och
dessa historiska delar finns idag med på
UNESCOs världsarvslista. Vi gör också en
utflykt till Rostock, nordtysklands största hamnstad. På gågatan i centrum äger en stor påskmarknad rum med utställare som erbjuder
lokalt hantverk, kläder, mat, dryck, godis och
mycket mer som hör påsken till.
Dag 1 Mot Lübeck
Avresa söderut tidig morgon. Vi gör stopp för
kaffe och lunch. Resvägen går via färjor över till
Danmark innan vi är framme i Lübeck ca klockan 20.00. Vi bor centralt på Radisson Blu Senator Hotel, beläget längs floden Trave. Ca 97 mil
Dag 2 Lübeck och Stadspromenad
Efter frukost gör vi en sväng ut till stormarknaden CITTI, shopping i ett par-tre timmar. Här
finns det mycket att handla för den som vill.
Sedan är dagen fri för att besöka Lübecks sevärdheter. Den som har lust följer med vår reseledare på en kortare promenad genom Lübecks

gator och gränder. Ett besök på klassiska Niederegger är också tradition för många. På kvällen är en gemensam middag bokad på Restaurang Ratskeller, här upplever vi en klassisk tysk
måltid i vackra källarvalv.

RESFAKTA

Dag 3 Lübeck – Rostock
Efter frukost gör vi en utlykt till Rostock. Det är
en gammal fin Hansastad vid floden Warnows
mynning med en fantastisk förvandling under de
senaste 20 åren! Staden har anor från 1100-talet
och fick stadsrättigheter redan 1218 och 1251
får man motsvarande handelsprivilegier som
Lübeck. Upprustningen tog riktig fart först efter
”murens fall” och nu är det en charmig stad
med blandning av gammalt och nytt. I Rostock
besöker vi påskmarknaden, en tradition sedan
gammalt. Här finns mark-nadstånd med lokalt
hantverk, mat, påskgodis och blommor, trevliga
ölpubar, karuseller och en gemytlig stämning.
På sen eftermiddag är vi tillbaka i Lübeck, kvällen är fri till egna aktiviteter. Reseledaren tipsar
om trevliga restauranger att besöka. ca 25 mil

I resan ingår: bussresa, färjor HelsingborgHelsingör + Rödby-Puttgarden t/r, del i dubbelrum, tre frukost, en middag, dagsutflykt till
Rostock, kaffe med smörgås dag 1, stadsrundtur i Lübeck, shopping på Citti Markt, vägskatt/
avgifter, reseledare.

Dag 4 Lübeck och Hemåt
Efter frukost åker vi norrut igen. Längs vägen
stannar vi för fika och lunch innan vi på sen
kväll är hemma igen. Ca 97 mil

Avresa: 2-5 april, 4 dagar
Pris: 5 500 kr

Tillval: Enkelrum 1450 kr
Logi: Radisson Blu Senator Hotel, ligger
centralt längs floden Trave
Valuta: Euro
Pass: Obligatoriskt med pass. Kontrollera att
passet är giltigt tills du kommer hem igen.

Telefon 018-10 25 00
www.hogbergsbuss.se

