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Lübeck
Historie og kultur 
i Nordtysklands 
Perle
Syd for grænsen ligger idylliske Lübeck. 
Byen med de syv tårne, den verdensbe-
rømte byport Holstentor og den smukke, 
gamle bydel Altstadt, som er udpeget til 
verdenskulturarv af UNESCO. Her er kro-
gede gyder, hyggelige passager og gamle 
købmandshuse, som vidner om byens 
1000-årige historie. Vi oplever de pragtful-
de murstenskirker i gotisk stil, smager på 
det kendte Niederegger-marcipan og ser 
det historiske rådhus. 

DAG 1 
Udrejse og ankomst til Lübeck
Morgenkomplet i Hedensted. Vi kører til Lübeck, hvor 
vi indkvarteres først på eftermiddagen. Derefter går vi 
en kort byrundtur, hvor vi oplever byens krogede gader 
fra middelalderen og de flotte salthuse ved floden 
Trave, der vidner om tilknytningen til Hanseforbundet. 
Aftensmad på hotellet.

DAG 2 
Vi tager på en byrundtur til fods i byen, der blev grund-
lagt i 1143. Bybilledet er i dag stadig præget af en 
middelalderlig stemning og historiske seværdigheder, 
hvor den kendte byport Holstentor er byens vartegn 
- og et minde om fortiden som hansestad. Den gamle 
bydel er omgivet af floden Trave og domineres af fem 
kirker med i alt syv tårne. Lübeck har gennem tiden 
opfostret hele tre Nobelpris-modtagere; Thomas 
Mann, Willy Brandt og Günter Grass, som alle har haft 
stor betydning for byen. Vi kommer både forbi Willy 
Brandt Haus og Günter Grass Haus. Snyd ikke dig 
selv for en varm kop kaffe i Niedereggers Marzipan 
Café, som også sælger det velsmagende Lübecker 
Marcipan. Eller smag på Lübecks kendte Rotspon-vin 
i en af de mange små øl- og vinstuer. I havnen ligger 
flotte veteranskibe, og der er mulighed for at komme 
med på en hyggelig havnerundfart.

DAG 3
Dagen begynder med et besøg i Wismar ved 
Østersøen, en gammel hansestad, som er optaget på 
UNESCO’s Verdensarvsliste. Til fods besøger vi nogle 
af byens største seværdigheder, og vi begynder i den 
gamle bydel, hvor vi ser Nordtysklands største torv. 
Vi kommer forbi rådhuset fra 1817, den gamle bygning 
Alter Schwede og museet Schabbelhaus. Byens til-
knytning til Sverige ses bl.a. ved Fürstenhof, hjemsted 
for byarkivet og tidligere for den svenske forvaltning. 
På havnen ligger et fungerende bryggeri, der stammer 
tilbage fra 1452. Der er tid på egen hånd, inden vi 
vender tilbage til Lübeck. Aftensmad på hotellet.

DAG 4
Vi forlader Lübeck og sætter kurs mod den gamle 
slotsby Plön, der ligger omgiver af smuk natur og 
dybblå søer midt i naturområdet ”Holstensk Schweiz”. 
Byen er i dag et kendt kursted og rummer et af de 
smukkeste slotsanlæg i hele Tyskland, Plön Slot. 
Der vil være mulighed for en flot sejltur på søen, 
inden vi nyder en frokost på et skønt spisested, hvor 
værtsparret virkelig forstår at kræse om gæsterne. 
Indkøbspause ved Otto Duborg.

OM HOTELLET
Holiday Inn Lübeck ligger centralt i Lübeck kun 300 
meter fra Burgtor og den gamle bydels mange sevær-
digheder. Hotellet råder over reception, restaurant, 
elevator, indendørs pool, sauna, fitnesscenter og bar. 
Alle værelser har bad og toilet, hårtørrer, TV, telefon, 
safeboks, gratis Wi-Fi samt te/kaffe-faciliteter. 
Forplejningen består af morgen- og aftenbuffet.
Se mere om hotellet på ihg.com

 4 DAGE FRA 3.195

BUSREJSE • 4 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

11. juni 4C 3.195
2. juli 4C 3.395
6. august 4C 3.395

10. september 4C 3.395
Prisen er pr. pers. i ddelt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 650

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 3 overnatninger i Lübeck
• 3 x morgenmad
• 2 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 1 x frokost (hjemrejse)
• Udflugter ekskl. entréer 
• Dansk rejseleder

EURO (EUR)

LÜBECK (gns.): juni-sept. 15°-21° 
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