
BREMEN PÅSKRESA  
_____4 dagar_____ 

Hovslätts Bussresor AB 
För bokning och information tel 036-31 02 60  www.hovslattsbussresor.se 

 

 

 

 

 

Dag 1. Jönköping - Bremen ca:74mil 
Vi startar resan tidigt på morgonen. Efter några 
timmar når vi Helsingborg och tar färjan över till 
Helsingör. Vi lutar oss tillbaka och ser det danska 
landskapet susa förbi utanför fönstret. Från Rödby 
tar vi färjan över till Puttgarden i Tyskland. Under 
de kommande timmarna passerar vi både Lübeck 
och Hamburg innan vi når fram till Hansastaden 
Bremen. Efter incheckning på vårt hotell, så ses vi 
för gemensam middag på hotellet. 

Dag 2 och 3 Bremen och Påsk marknad 
Efter frukost är det bara att ge sig ut i stadens 
vimmel. Möt ” Bremer Osterwiese”, marknaden 
pågår mellan 31/3–6/4 mellan klockan 14-23. På 
Bürgerweide mellan centralstationen och 
mässområdet breder marknaden ut sig med allt 
du kan tänka dig, åkattraktioner, lotterier och 
matbodar. Under eftermiddagar och kvällar finns 
även ett stort kulinariskt utbud. Alstadt med 
rådhuset och sin berömda renässansfasad. 
Hanseatenhof och S:t *Petri Domen är 
sevärdheter värda ett besök. 
 

Dag 4. Bremen – Jönköping ca 74 mil 
Efter frukost tar vi farväl av Bremen. Vi hoppas att 
ni fått fina påsk minnen från Bremen. Färden hem 
är samma rutt som vi körde ner. Vi räknar med att 
var i Jönköping 20,00 tiden. 

 

Bremen ligger vid Weser och har cirka en 

halv miljon invånare. Bremen utgör på egen 

hand Tysklands minsta delstat. Här finns 

även den populära julmarknaden. Men nu 

skall vi på Påsk marknad, något man håller 

hårt på. Man firar att vintern är över. Den 

traditionen är från 1928. Vill man även ha 

lite kultur på resan så håll dig runt 

Marktplatz, där finns sevärdheter som 

domkyrkan, rådhuset, Rolandstatyn och 

stadsmusikanternas staty. I de närliggande 

charmiga Schnoorkvarteren finns trivsamma 

caféer, restauranger och butiker. 

 

 

  6/4       2023 
      
  Pris 4990: -  

       
Ingår: 
3 Nätter i dubbelrum  
3 Frukost  
1 Middag 
Bussresa 
Vägskatt 
Färjor ForSea, Scandlines  
Guidad stadsrundtur 

 
Enkelrumstillägg: 1210:- 
 
** 200:- rabatt vid bokning 2 månader innan 
avresa  
 
 
Radisson BLU Hotel, Bremen  
Böttcherstrasse 2.                                                
28195 Bremen 
www.radissonhotels.com 

 
 
 
Glöm inte giltigt pass och covid pass. 
Internationellt försäkringsbevis EU-kort  
Ev. Munskydd behövs 
 

Valuta euro. 

 
Vi kommer att stanna på något håll och handla 
drycker mm till bra priser. 
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