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Jul i Hannover & Goslar  
 Hannover erbjuder ett flertal julmarknader och är ett 
”Eldorado” för alla julälskare. Den traditionella och historiska 
julmarknaden breder ut sig i kvarteren runtom 
Marknadskyrkan i gamla stan med de övriga inom räckhåll. 
Vid foten av de omtyckta Harzbergen och dess skogar ligger 
den medeltida kejsarstaden Goslar, ”rik” och oemotståndlig.   
 
Dag 1. Hemorten - Hannover  
Tidig morgon ger vi oss i väg och lagom när dagsljuset tar över gör vi 
uppehåll för möjlighet till frukost någonstans i Småland. Via färjorna 
Helsingborg-Helsingör och Rödby-Puttgarden når vi piraternas ö 
Fehmarn som vi skyndsamt lämnar för att ta sikte på 
Niedersachsens huvudstad Hannover. Väl framme checkar vi in på 
vårt centralt belägna hotell och blir serverade en gemensam middag 
innan vi somnar gott i skönt bäddade sängar. 
 

Dag 2. Hannover  

Mercure Hotel Mitte ligger endast en kort promenad från kvarteren 

där de omfattande julmarknaderna breder ut sig. En höjdpunkt 

bland de olika marknaderna tycker många är den ”Finska julbyn” 

med lappkåta och specialiteter som rökt lax och ”glögi”. Om inte de 

över 150st julpyntade bodarna eller hantverkarna i historiska kläder 

givit dig tillräckligt med inspiration till julklappar så erbjuder även 

Hannover shopping i världsklass. Specialbutiker och gallerior, allt 

inom promenadavstånd! 

 

Dag 3. Utflykt till Goslar  

Idag besöker vi ett av Tysklands världsarv Goslar som med sina 

korsvirkeshus, vackra rådhus och spännande historier bjuder in i till 

en alldeles ljuvlig julmarknad med upplyst granskog, brinnande 

facklor, ljuv musik och doftande läckerheter.  

 
Dag 4. Hannover - Hemorten   
Efter några härliga dagar är det dags att åka hemåt och fortsätta 
förberedelserna inför julen. Vi åker tillbaka samma väg som vi kom 
med stopp på lämpligt ställe för bensträckare och möjlighet till 
något att äta. Väl åter i våra hemorter önskar vi varandra en fortsatt 
God Jul och på återseende!  
 
  

Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan!    
 

 
 

Hannover och Goslar i juletid 4 dagar 
 
Avresa: 1/12 2022   
Pris: 4 595:- pp (del i dubbelrum)    
Enkelrumstillägg:  1 250:- pp    
 
Avgångstider 

04:55   Oxelösund, Järnvägsstation 

05:10   Nyköping, Brukslagarvägen 

05:40   Skärblacka, Eskilsvägen 23 

06:00   Norrköping, Resecentrum C3-C6    

06:35   Linköping, Fjärrbussterminal        

07:00   Mjölby, McDonald’s 

07:25   Ödeshög, Östgötaporten                                         

08:05   Jönköping, Eurostop         

 

I resans pris ingår 

- Bussresa, färjor och vägskatter 
- Reseledare 
- 3 nätter på hotell med frukost 
- Middag ankomstkvällen 
- Utflykt till Goslar  
 

     Hotell 
     Mercure Hotel Hannover Mitte 
     www.all.accor.com 
  
      Valuta: Euro (€) 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.all.accor.com/

