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Wismar julmarknad  
 
” 
3 dagar 

 

Julmusiken ljuder över ett av norra Tysklands största torg och 
dess familjära marknad, välkommen till Wismar och en av 
Tysklands mindre men mysigaste julmarknader! Med 
rådhusets och borgarhusens fasader som kuliss minner 
Marktpplatz om stadens storhetstid och enorma rikedomar 
som samlades här under medeltiden.       
 
 
Dag 1 Hemorten - Wismar 
En tidig start innan nattmörkret släppt taget men lagom till vårt 
första stopp i Småland har dagsljuset tagit över. Stärkta av 
frukostfika fortsätter vi ner till Helsingborg och färjan över till 
Danmark. Framåt eftermiddagen färjar vi över till tyska Puttgarden 
för att fortsätta utmed Östersjökusten till den en gång svenskstyrda 
staden Wismar. Incheckning och gemensam middag på fina Vienna 
House Stadt Hamburg direkt vid torget. Ca 61 mil från Jönköping 
 
Dag 2 Wismar 
Julen står för dörren, vi behöver bara kliva ut från hotellets entré så 
är vi på julmarknaden. I marknadsstånden säljs traditionsenligt 
juldekorationer, stearinljus, pepparkakshjärtan, varma drycker med 
mera och vid de specifika "svenska" båsen säljs svenskt hantverk. 
Några hus bort ligger „Alter Schwede” - den gamle svensken - ett av 
stadens äldsta borgarhus som sedan lång tid hyser krogen med 
namnet som minner om tiden då Sverige styrde Wismar. Följer du 
det ”svenska spåret” hittar du bland annat svenska kommendant-
huset, tyghuset, provianthuset i barockstil, sverigestenen från 1903 
och inte minst ”Schwedenköpfe”, en symbol för Wismar, vars 
upprinnelse ännu har olika förklaringar. Det finns förutom 
julmarknaden mycket att upptäcka i denna gamla Hansastad som 
sedan snart 20 år är med på UNESCO’s världsarvslista.  
 
Dag 3 Wismar - hemorten 
Så var det dags att säga ”Auf wiedersehen” och åka tillbaka till 
färjeläget i Puttgarden. Färdvägen är den samma som när vi åkte hit 
men i motsatt riktning förstås. Sent på kvällen är vi åter i våra 
hemorter och önskar alla en fortsatt riktigt God Jul! 
 

 
 

Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan! 

 
     
     Avresa 2023 
 

Pris    pp (del i dubbelrum) 
Enkelrumstillägg  pp 
 
Avgångstider 

06:05 SAAB Gamla huvudporten intill 

Terrassen             

 

I resans pris ingår 
- Bussresa, färjor och vägskatter 
- Del i dubbelrum inkl. frukost 
- Middag ankomstkvällen 
- Reseledarservice 
- Grupprabatt 
 

     Hotell 
     Vienna House Stadt Hamburg 
     www.viennahouse.com/de/stadt-hamburg- 
     wismar/das-hotel/uebersicht.html  
 
     Valuta Euro € 
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