
 

 
 

 Följ med oss på vår 2-dagars shopping- och  

trivselresa till julmarknaden i Lübeck  
   

Avresa söndag 6 december 2020 
 

Vi välkomnar alla på shopping- och julmarknadsresa till Lübeck. Under adventstiden förvandlas 

Lübecks innerstad till en av de vackraste julmarknaderna i norra Tyskland, även om årets julmarknad 

blir arrangerat med helt speciella Covid-19-regler. Vi har därför valt att besöka julmarknaden på den 

dag i veckan som normalt drar minst med folk – måndag. Men ni får ändå njuta av Glühwein, Bratwurst, 

pepparkakor, brända mandlar och allting annat som hör en äkta tysk julmarknad till. Vi bor på fina 

Holiday Inn Hotel där julmarknadsstånden och varuhusen finns på promenadavstånd. Och självklart blir 

det gränsshopping på Border Shop i Puttgarden under resans gång! 

 

Söndag 6/12: På väg mot Tyskland 

Vår förstklassiga buss från Leja Touring med Peter Lendahl som chaufför har avgång från Clarion Hotel 

Post på Drottningtorget kl. 06.45 och från Kapplandsgatan i Högsbo kl. 07.00.  Möjlighet att stiga på 

bussen längs vägen söderut, t ex. vid OKQ8 Kållered (IKEA-motet), Lindome Centrum och 

Skogskapellet i Kungsbacka efter närmare avtal om tidpunkt. Första etapp går till Hallandsåsen där vi 

tar en halvtimmes paus på Rasta Hallandsåsen. Sedan fortsätter vi vidare söderut mot Malmö och tar 

Öresundsbron över till Danmark. Vi passerar Kastrup och fortsätter till Rödby där färjan avgår kl. 14.15 

till Puttgarden i Tyskland. Färjan tar 45 minuter och vi får tid att äta en sen lunch på egen hand ombord. 

OBS: Munskydd är obligatoriskt under vistelsen ombord på färjan!  I Puttgarden kör vi av färjan och 

åker direkt till Border Shop som ligger granne med färjeläget. Här stannar vi till och gör en längre paus 

för de så viktiga inköpen av drycker o dyl. inför julens alla festligheter. (Max shoppingvikt 80 kg per 

person). Även här i butiken är det obligatoriskt med munskydd. Därefter bär det av ut på motorvägen 

mot Lübeck. Vid 18.30-tiden checkar vi in på fina Hotel Holiday Inn i Lübeck med promenadavstånd 

till julmarknaden och alla varuhus. Kl. 20.00 samlas vi för gemensam middag i hotellets restaurang.  
 

 
Hotel Holiday Inn Lübeck 

 

 

Måndag 7/12: Vi njuter av julmarknaden och varuhusen i Lübeck innan hemfärd 

Frukost på vårt hotell. Därefter får vi strosa runt bland julmarknadsstånd, besöka varuhus, ta en kopp 

kaffe, en tysk bratwurst eller en glühwein och värma oss med. Ett ”måste” är en fikapaus hos kända 

Niederegger Marsipan, som ligger på gågatan. Kl. 13.15 samlas vi för att börja på hemresan mot 

Göteborg. Vi tar färjan från Puttgarden tillbaka till Rödby kl. 14.45 och ombord får vi tid till en sen 

lunch på egen hand. Därefter går resan norrut via Öresundsbron. Längs vägen hemåt tar vi ett par pauser 

innan vi är tillbaka i Göteborg vid 22-tiden efter en trevlig Tysklands-utflykt.  

 

Anmälan:   
Gör du enklast på telefon 031-41 12 00, 0705-41 49 03 eller via mejl anders@komfortresor.se  

mailto:anders@komfortresor.se


 

    Julmarknaden i Lübeck 
 

PRIS: 2 350 kr   (Enkelrumstillägg: 350 kr) 
 

I priset ingår: 

- Hela rundresan med modern turistbuss enligt resebeskrivningen 

- Öresundsbron t/r och färjan Rödby-Puttgarden t/r 

- En övernattning i dubbelrum på Hotel Holiday Inn Lübeck inkl. middag och frukost 

- God tid på Border Shop för inköp av julens drycker och annat gott på söndag eftermiddag 

- Vägskatter i Danmark och Tyskland samt resemoms.   

- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor i Göteborg 

 

Avbeställningsskydd: 

Komfort Resor erbjuder inte längre avbeställningsskydd. Detta har de allra flesta ändå via sin 

hemförsäkring eller via sitt bankkort (Visa eller Master Card). Använd ditt konto som är knutet till ditt 

kredit- eller bankkort, så finns ett avbeställningsskydd inklusive hos de flesta svenska banker
  

   Glöm ej passet!  
   

För mera information om olika sevärdheter etc. på resan, kan du via internet surfa in på följande sajter: 

www.holidayinn.com/luebeck  (Vårt hotell i Lübeck)     

www.luebecker-weihnachtsmarkt.de  (information om julmarknaden i Lübeck) 

www.border-shop.se  (Gräns-shopping i Puttgarden)   

www.yr.no/sted/Tyskland/Schleswig-Holstein/Lübeck  (info om hur vädret blir i Lübeck) 

 

Researrangör:   Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid 

kammarkollegiet. www.komfortresor.se och www.kammarkollegiet.se/resegarantier   
  

Info gällande Covid-19 

Vi är väldigt måna om att alla ska känna sig trygga i Coronatider på våra bussar och har därför minskat 

på antalet resenärer på våra resor. Det innebär att det blir extra utrymme på bussarna och att vi kan 

upprätthålla fysisk distans mellan resenärerna. De som reser tillsammans sitter tillsammans. De som 

åker ensamma får ett dubbelsäte för sig själv. Platsen har man sedan under hela resans genomförande. 

Vi rengör extra mycket och handsprit finns på bussen, men ta gärna med egen att ha i fickan eller väskan. 

I Tyskland är det obligatoriskt med munskydd i exempelvis butiker. Alla har ett eget ansvar. Man måste 

följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer med att hålla avstånd, tvätta händer med tvål och 

vatten, använda handsprit och vid fall av nysning/ hosta i armvecket. 

 

 

Välkomna till julstämningen i Lübeck! 

http://www.holidayinn.com/luebeck
http://www.luebecker-weihnachtsmarkt.de/
http://www.border-shop.se/
http://www.yr.no/sted/Tyskland/Schleswig-Holstein/Lübeck
http://www.komfortresor.se/
http://www.kammarkollegiet.se/resegarantier

