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RESFAKTA
Resa hit: Tåg från 
Malmö med byte 
i Köpenhamn. Flyg 
från Stockholm till 
Hamburg med SAS 
eller Norwegian, från 
Göteborg med CSA. 
Från Hamburg går det 
tåg till Lübeck, resan 
tar 40 minuter.  
Bästa tiden: 
 Sommaren. Under 
julen finns en stor 
 julmarknad.
Tidsskillnad: Ingen.
Språk: Tyska, men 
engelska går också 
bra.
Valuta: Euro (EUR).
Prisnivå: Något 
 billigare än i Sverige. 
Ta dig runt: Lübeck 
upplevs bäst till fots. 
Läs mer: lübeck.nu

SE & GÖRA
HANSAMUSEET
1. Lär dig allt om Hansan
Ett otroligt imponerande och interaktivt 
museum som har fokus på Hansaperioden 
och hur man levde på den tiden. Tryck på 
knappar för att lyssna på gästspel på 
svenska. Passar för hela familjen.
An der Untertrave 1
hansemuseum.eu

S:T PETRIKYRKAN
2. Se Lübeck från ovan 
Å-fararnas kyrka som erbjuder många 
 konserter och som har en utsiktsplattform. 
Ta hissen 50 meter upp och se stora delar av 
staden från ovan. 
Petrikirchhof 1
st-petri-luebeck.de

BOAT NOW
3. Ta en tur på kanalen
Ingen licens eller båtintyg krävs för att få 
hyra en båt och åka runt på kanalen. De 
små eldrivna båtarna rör sig ljudlöst på 
 vattnet, och det är nästan omöjligt att köra 
fel. Det kostar cirka 400 kronor att hyra en 
båt i en timme, och det får plats sex personer 
i varje.
boat-now.de

BO BRA
THE NIU RIG
4. Nära stationen
Hotellet ligger alldeles intill tågstationen och 
det är gångavstånd till gamla stan. Fräscht 
och hippt med god och välfylld frukostbuffé. 
Dubbelrum från 700 kronor.
Am Bahnhof 17
the.niu.de/en/hotels/germany/luebeck/
the-niu-rig 

ATLANTIC HOTEL LÜBECK
5. Mitt i gamla stan
Lyxigt hotell med gångavstånd till allt. Det 
finns både restaurang och bar på hotellet. 
Dubbelrum från 1 400 kronor.
Schmiedestr. 9-15, Lübeck
atlantic-hotels.de/en/hotel-luebeck

SHIOPPING & NÖJEN
NIEDEREGGER
6. Frossa i marsipan
Inne på Niederegger finns tusentals olika 
marsipankreationer att välja mellan. Utöver 
detta finns nougat och tryffel att köpa. 
Besök också museet, som är helt tillägnat 
marsipan. Gratis inträde.
Zeisstrasse 1–7
niederegger.de/en

ÄTA & DRICKA
THE NEWPORT
7. Färsk fisk i hamnen
En restaurang som levererar både god mat 
och en fin utsikt. Ett öppet kök ger full insyn  
i vad som sker innan maten hamnar på 
 tallriken. Fisk är deras specialitet, och 
 spättan är att rekommendera.
Willy-Brandt-Allee 31A
the-newport.de

NEUE RÖSTEREI
8. Stadens bästa kaffe
Något gömd på en innergård finns detta 
 fantastiska kafé som serverar riktigt gott 
kaffe och goda mackor. Det går också att 
köpa med sig kaffebönor hem om man 
önskar. 
Wahmstrasse 43-45
neueroesterei-coffee.com

MIERA
9. Italienska delikatesser
Restaurangen som har både en vinbar och 
en nudelbar ligger på stadens mest populära 
shoppinggata. Välj och vraka bland italienska 
rätter och goda viner. 
Hüxstrasse 57
miera-restaurant.de
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