
 2 FRA 1.395,-

DANSKERNES
foretrukne

julemarked

I Lübeck kan 
du besøge 7 
forskellige 
julemarkeder

2 eller 3 dage

 AFREJSE DAGE HOTEL PRIS
 28. november 2 HEX 1.395,-
 1. december 2 HIL 1.595,-
 1. december 3 HEX 2.195,-
 2. december 3 HEX 2.195,-
 5. december 2 HIL 1.595,-
 8. december 2 HIL 1.595,-
 9. december 2 HEX 1.395,-
 11. december 3 HIL 2.595,

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse pr. nat   225,- 
Rabat til 3. person på 1 værelse pr. nat  120,- 

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 1 eller 2 overnatninger i Lübeck
ü 1 eller 2 x morgenmad
ü 1 x aftensmad (1., 5. og 8. dec. (HIL))
ü 2 x aftensmad (11. dec (HIL))
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü Udflugter ekskl. entréer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLERNE
Hotel Excelsior (HEX) 
Hotel Excelsior er centralt beliggende tæt 
ved byporten Holstentor og gågaden. 
Hotellet råder over morgenmadsrestaurant, 
opholdsstue, gratis Wi-Fi og elevator. 
Værelserne er pæne og velindrettede og 
har bad og toilet med hårtørrer, safeboks, 
telefon og TV. Forplejningen består af 
morgenbuffet. 

Holiday Inn Lübeck (HIL) 
Holiday Inn Lübeck ligger centralt i Lübeck 
kun 300 meter fra Burgtor og den gamle 
bydels mange seværdigheder. Hotellet 
råder over reception, restaurant, elevator, 
indendørs pool, sauna, fitnesscenter og 
bar. Alle værelser har bad og toilet med 
hårtørrer, TV, telefon, safeboks, gratis Wi-Fi 
samt te/kaffe-faciliteter. Forplejningen 
består af morgen- og aftenbuffet.

Se mere: nillesrejser.dk/lubm

Julemarkeder i Lübeck 
Historiske julemarkeder i Lübeck
“Skal der være jul, så lad der være jul,” har de muligvis sagt i Lübeck, siden det første 
julemarked blev afholdt i den gamle hansestad for knap 350 år siden. Allerede dengang 
blev Lübecks juletraditioner nævnt som noget ganske særligt, og i dag er den nordtyske by 
fortsat ekspert i jul. 

DAG 1 
Morgenkomplet i Hedensted. Vi kører til 
Lübeck, hvor vi indkvarteres først på efter-
middagen. Derefter går vi en byrundtur til 
fods og ser blandt andet byens julemarked og 
vartegnet: Den gamle byport. Lübeck er på 
UNESCOs verdensarvsliste, og det ses hvor-
for i de smalle, krogede gader fra middelalde-
ren, som ved juletid er pyntet med lys og guir-
lander. Aftenen er til fri disposition til at nyde 
den smukt pyntede by, der især hen under 
aftenen lyser op i julebelysningens skær.

DAG 2 (3 DAGE)
Om formiddagen skal vi på en byrundtur til 

fods bl.a. opleve julemarkedet Heiligen-Geist-
Hospital (30.11 - 10.12.19), Skt. Petri-kirkens 
kunsthåndværkermarked (28.11 - 20.12.19) og 
byporten Holstentor. Om eftermiddagen er der 
mulighed for at nyde marcipan i den berøm-
te Café Niederegger eller smage byens kend-
te Rotspon-vin i en af de mange små øl- og 
vinstuer.

DAG 2 (2 DAGE) ELLER DAG 3 (3 DAGE)
Der er tid til at nyde stemningen i Lübeck, 
inden vi forlader byen før middag (2 dage) eller 
først på formiddagen (3 dage). Vi har indkøbs-
pause ved Otto Duborg og får frokostbuffet i 
Rødekro.


