Jul i Burg och Lübeck
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ehmarn är ön som tar emot 2,5
miljoner turister varje år. Många
av dessa kommer på sommaren för att
njuta av sandstränderna som omger
ön.
ytt sedan de allra sista åren är
julveckor då torget i centrum av
Burg blir en riktig idyll. Affärerna
runtom torget är också en trevlig
överraskning.
otellet, IFA, ligger vid södra
strandpromenaden. En inglasad
promenad tar gästerna till matsalarna
där både frukost och middag avnjuts.
übeck är välkänd som julmarknadsstad nummer ett i nordtyskland. Här samlas mängder med
marknadsknallar.
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Dag 1: Avresa enl. schema. Vi stannar
för lunch och eftermiddagsfika på vägen
till Trelleborg. Vi går ombord på TTlinjens färja Peter Pan ca 20.00 och äter
då kvällsbuffé inkl 3 drycker. Vi sover i
bekväma hytter med golvbäddar.
Dag 2: Kl 07.30 är vi framme i Travemünde och dessförinnan har vi ätit fru-

kostbuffé ombord. Vi styr nu kosan mot
Lübeck. I väntan på att julmarknadstånden ska öppnas besöker vi Citti-markt
i utkanten av sta´n. Här finns något för
alla. Mest är stormarknaden känd för
dryckesvaror men ett stort urval av bl.a.
mat, hushållsvaror och skor fyller också
hyllorna.
Vi tillbringar dagen inne i centrum. De
medeltida byggnaderna utgör sagolika
kulisser för de stämningsfulla juldekorationerna. Marsipankonditoriet Niederegger har sin egen julmarknad med
förföriska, vackra ”sötebröd”.
Vi tillbringar en stund på julmarknaden i
centrum av Burg på Fehmarn innan vi tar
in på IFA-hotellet på den södra strandpromenaden. Middag.
Dag 3: Vi börjar dagen med frukost och
åker hemåt via Puttgarden-Rödby, Helsingör-Helsingborg Jönköping, Mjölby
Motala, Askersund. Beräknad ankomst
till Örebro vid 16-tiden.
Glöm inte passet eller nationellt id kort!

Rådhuset i Lübeck

Resefakta:

Tid: 8-10 dec 2017 Pris: 2.595:Ingår: bussresa, del i dubbelrum/hytt, 2
frukost, 2 middag, bagagevikt/pers 25 kg

Tillkommer:
Anslutningsschema
NYBBLE, Palm&Gyll
11.30
Kostnadsfri utomhusparkering
ÖREBRO, Klostergatan 35 
12.00
KUMLA, Shell macken	 12.20
HALLSBERG, Busstn. Hpl E, V. Storgatan 12.30
ASKERSUND, Hotell N:a Vättern
12.55
MOTALA järnvägsstation
13.30
MJÖLBY, Mac Donalds E4:an
13.50
Om du tar dig till och från anslutningsplats
med kollektivtrafik, välj ombokningsbar biljett!
Hemkomsttiden kan variera av olika anledningar.
Fler på- och avstigningsplatser utefter färdvägen
kan förekomma vid behov.

Enkelrums/enkelhyttstillägg 390:-,
reseförsäkring, övriga måltider och ev. ytterligare bagagevikt.

Anmälan till:

Palm & Gyll AB, 			
Nybble 6, 719 91 Vintrosa
Tel 019-224205
e-post: info@palmochgyll.se
Hemsida: www.palmochgyll.se
Palm & Gyll har statlig resegaranti.
Förbehåll för tryckfel.
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