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DAGSPROGRAM                                    RESEARRANGÖR:  ÖLVEMARKS 

DAG 1, TORSDAG: MALMÖ – CELLE 
Vår resa startar från Malmö på morgonen. Vi börjar med att njuta av utsikten från Öresundsbron innan vi passerar 
Köpenhamn på vår väg till Rödby. Ombord på tysklandsfärjan ges tillfälle till shopping i butiken. Väl i land passar vi på 
att äta lunch på ett trevligt värdshus. Färden går vidare söderut och sent på eftermiddagen når vi stilfulla och mycket 
centralt belägna Celler Hof. Ca 46 mil 

DAG 2-3, FREDAG TILL LÖRDAG: CELLE 
Nu har vi några spännande dagar framför oss i den välbevarade staden Celle som grundades för över sjuhundra år sedan 
där vattenvägarna Fuhse och Aller förenas. Här kan vi njuta av de många korsvirkeshusen med intressanta detaljer på 
husväggarna. Spatsera bland gränderna och stanna till vid ett kafé, sitta ner med en kopp kaffe, njuta och låta den 
härliga atmosfären ta oss långt tillbaka i tiden. Lyssna på trumpetfanfarerna från Stadtkirches kyrktorn. Eller varför 
inte pröva ett glas av det lokala ölet? Celles ståtliga renässansslott omgärdas fortfarande av en vallgrav med lummig 
grönska och sätter lätt fart på vår fantasi. En dag gör vi en uppskattad utflykt till storstaden Hannover, vackert belägen 
vid floden Leine. Avkoppling och genuin tysk mat är också något vi kan fresta med under vår fyradagarsresa till 
gemytliga Celle! 

DAG 4, SÖNDAG: CELLE – LÜNEBURG – MALMÖ 
Tidigt på förmiddagen lämnar vi Celle för att bege oss norrut. I den välmående gamla hansestaden Lüneburg tar vår 
reseledare med oss på en promenad innan vi får titta runt på egen hand. Efter en välsmakande lunch når vi färjeläget i 
Puttgarden. Härifrån tar vi oss över till Rödby och ställer in siktet på Malmö som vi når framåt kvällen. Det är dags att 
säga adjö till alla nya resvänner för den här gången. Ca 49 mil 

 


