Lübeck
”Hansans drottning” är majestätisk där hon reser sig på
kullen ovanför floden Trave. Historiska gränder, gångar
och branta gator upp från floden bjuder in till en svunnen
tid. Stora delar av Lübecks gamla stadskärna med sina
vackra tegelhus är sedan 1987 med på UNESCOS
världsarvslista. Som medeltida sjöfarts- och handelsstad
är Lübeck en aldrig sinande källa till berättelser och
skrönor – följ med o hör om musen och döden i
Mariakyrkan, familjen Mann och mycket mycket mer!
Dag 1. Hemorten –Lübeck
Vi lämnar våra hemorter tidig morgon, neråt Småland gör vi
uppehåll för lite frukostkaffe. Färden går vidare via Öresund
och Fehmarn och framåt sen eftermiddag ser vi siluetten av
de ”Sju förgyllda tornens stad”. Incheckning och gemensam
middag på vårt centralt belägna hotell. Ca 54 mil från
Jönköping.
Dag 2. Lübeck
För den shoppingsugne finns möjlighet att följa med bussen
ut till köpcentret CITTI ett par timmar under dagen. Tid för
egna strövtåg blir det också. Kanske ett besök i den gamla
stadsporten Holstentor - en av Tysklands mest kända
byggnader Här visas historiska skeppsmodeller, vapen,
rustningar och tortyrredskap med mera. Smaka vinet o
sötebrödet som är Lübecks signum, ät lunch på skepparnas
krog Schiffergesällschaft och kanske en middag på
legendariska rådhuskällaren alternativen är många. Vår
reseledare ger tips och råd…
Dag 3. Lübeck – Hemorten
Vi njuter av den rikliga hotellfrukosten innan det är dags att
lasta in bagaget och stiga ombord för hemfärd. Lika många mil
hem… Auf wiedersehen!

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
Kanalbuss i Norsholm AB
Box 86/Eskilsvägen 30
61721 Skärblacka

Lübeck 3 dagar
Avresa: 22/10 2021
Pris: 3 295:- pp (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 800:- 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
- 2 nätter på hotell med frukost
- Middag ankomstkvällen
Hotell
Park Inn by Radisson
www.radissonhotels.com
Valuta: Euro (€)

Tel. 011-59070, 011-107640
E-post. info@kanalbuss.se
www.kanalbuss.se

