
 
 

 Följ med oss till julmarknaden i mysiga 

Wismar i norra Tyskland  
   

3-dagars resa. Avresa onsdag 7 december 2022 
 

Vi välkomnar alla på julmarknadsresa till den gamle hansestaden Wismar i norra Tyskland. Under 

adventstiden förvandlas Wismars innerstad till en av de vackraste julmarknaderna i norra Tyskland. 

Njut av Glühwein, Bratwurst, pepparkakor, brända mandlar och allting annat som hör en äkta tysk 

julmarknad till. Vi bor centralt på fina Hotel New Orleans där julmarknadsstånden och varuhusen 

finns på promenadavstånd. Och självklart blir det gräns-shopping hos Border Shop i Rostock innan 

hemresan. 
 

Onsdag 7/12: På väg mot Tyskland 

Vi samlas vid Posthotellet på Drottningtorget kl. 07.30 där vår förstklassiga buss väntar. Möjlighet att 

stiga på bussen även vid Frölunda Torg, gaveln vid resecentrum kl. 07.50 och vid OK-Q8-macken vid 

IKEA-avfarten Kållered kl. 08.15. Första etapp går till Hallandsåsen där det serveras kaffe och fralla. 

Sedan fortsätter vi söderut mot Malmö och tar Öresundsbron över till Danmark. Vi passerar Kastrup 

och fortsätter till Rödby där färjan avgår till Puttgarden i Tyskland kl. 14.45. Färjan tar 45 minuter och 

vi får tid att såväl äta lunch på egen hand samt shoppa lite i butikerna ombord. I Puttgarden kör vi av 

färjan och åker direkt ut på de tyska motorvägarna österut mot Wismar. Vid 18.00-tiden checkar vi in 

på fina Hotel New Orleans i centrum nära hamnen med promenadavstånd till julmarknaden och alla 

varuhus. Kl. 19.30 serveras gemensam middag i hotellets trevliga restaurang.  
 

 
Hotel New Orleans ligger centralt vid hamnen 
 

 
 

Torsdag 8/12: Vi njuter av julmarknaden 

Frukost på vårt hotell. Det tar ca 10 minuter att promenera till den fina julmarknaden. Wismar var i 

tiden 1648 – 1803 svensk och de historiska relationerna med Sverige upprätthålls i Wismar genom den 

årligen arrangerade Schwedenfest i augusti. Vi får nu strosa runt bland julmarknadsstånd, besöka 

varuhus, ta en kopp kaffe, en tysk bratwurst eller en glühwein och värma oss med. Gemensam middag 

på hotellet kl. 19.30. 
 

Fredag 9/12: Hemåt igen med ”Border-Shopping” i Rostock 

Efter frukost måste vi tyvärr lämna Wismar för denna gång. Vi åker nu österut till Rostock där vi gör 

ett rejält stopp hos Border Shop för de så viktiga inköpen av juldrycker och annat godis inför julens 

högtidligheter.  Vi kör därefter ombord på färjan som på två timmar tar oss till Gedser i Danmark med 

avgång kl. 11.15. Ombord har vi möjlighet att äta lunch på egen hand. Därefter går resan norrut mot 

Kastrup och tillbaka över Öresundsbron. Längs vägen hemåt tar vi ett par pauser och med en rejäl paus 

på Rasta Hallandsåsen är vi tillbaka i Göteborg igen vid 20-tiden efter en trevlig julmarknadsresa. 
   

 



Julmarknaden i Wismar är inte riktigt så stor som den i Rostock eller Lübeck 

 

PRIS: 3 390 kr   (Enkelrumstillägg: 600 kr) 
I priset ingår: 

- Hela rundresan med modern turistbuss enligt resebeskrivningen 

- Kaffe och fralla på Hallandsåsen på utresan 

- Öresundsbron t/r och färjan Rödby-Puttgarden på utresan, Rostock-Gedser på hemresan 

- Två övernattningar i dubbelrum på Hotel New Orleans i Wismar 

- Två middagar och två frukostar på hotellet  

- God tid på Border Shop i Rostock för inköp av julens drycker och annat gott på hemresan 

- Reseledare Anders Lien från Komfort Resor 
      

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

www.hotel-neworleans-wismar.com (Vårt hotell i Wismar)     

www.off-to-mv.com/sv/hansestaden-wismar  (Turistinfo på svenska om Wismar) 

www.restipset.nu/sverige/europa/tyskland/city/wismar  (Ytterligare information om Wismar) 

www.wismar-erleben.de/sv/event-pro/julmarknad/  (information om julmarknaden i Wismar) 

www.bordershop.com/se  (Butiken för ”gränsshopping” i Rostock)   

www.yr.no/sted/Tyskland/Mecklenburg-Vorpommern/Wismar  (info om hur vädret blir i Wismar) 
 

Anmälan: Du anmäler dig till Komfort Resor, helst via e-post  anders@komfortresor.se.  Alternativt 

på telefon 031-41 12 00 
 

Glöm ej giltigt pass! 
 

Researrangör:    

Komfort Resor i Göteborg Anders Lien AB, som har lagstadgad resegaranti vid kammarkollegiet. 

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

Välkomna till julmarknaden i Wismar! 
       

 Teknisk arrangör:       

 
 

Kapplandsgatan 10, 414 78 Göteborg tel 031-41 12 00 

www.komfortresor.se   11 år med resor från Göteborg 
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