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BTR Resor, www.btrresor.se 

Julmarknad Lübeck, shopping och dans 3 dgr 

 
 

Denna resa går i julens tecken. Vi besöker julmarknaden i Lübeck samt Burg. Det blir också tillfälle att 

inhandla ”julransonen” på ett par av gränshandelsbutikerna. Shoppingvikt ca 70 kg/person, exakt 

maxvikt meddelas på bussen, beronde på antal resenärer. 

Vi bor 2 nätter på hotell Gasthof Meetz som ligger bara några kilometer från Puttgarden.  

 

Dag 1 Vi åker med buss till via Helsingborg-Helsingör och Rödby-Puttgarden.  

Först åker vi till Calle i Burg och handlar. Vi inleder vi med vinprovning som leds av Calles vinexpert.   

Sedan, för den som vill, besöker vi julmarknaden i Burg. Därefter åker vi till hotellet och checkar in. 

På hotellet vi middag och har trevlig tillsammans hela kvällen med musikunderhålllning och dans. 

 

Dag 2 åker vi först till Scandlines Bordershop och handlar. Sedan åker vi till Lübeck och besöker 

julmarknaden. Vi inleder besöket i Lübeck med en guidad tur i staden för den som vill. Denna dagen 

ingår ej någon gemensam måltid förutom frukost. Så det finns möljighet att njuta av allt som finns i 

form av mat och dryck på julmarknaden och Lübecks trevliga restauranger. Vi stannar resten av dagen 

och en bit in på kvällen. Detta för att få uppleva stämningen när det mörknat med all belysning i 

staden. Återresa till hotellet senast kl 20.30. 

  

Dag 3 Hemresa 

 

Avresa 07 december 2021, hemkomst 09 december 

Påstigning: Kinna 07.30. Andra påstigningsplatser utmed resvägen efter överenskommelse. 

 

Pris/person: 

2800:- Tillägg för enkelrum 450:-, anmälningsavgift 800:-. 

 

I resans pris ingår: 

• Samtliga resor med bussen inkl färjor 

• Boende i dubbelrum 2 nätter inkl frukost 

• Vinprovning 

• Middagsbuffé/middag på kvällen dag 1. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas av 

resenären på plats 

• Musikunderhållning och dans i samband med middagen dag 1 

• Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund 

 

Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson (btr@telia.com eller 070-593 72 76, 0320-135 59). 

Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan. 
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