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Julerejse gennem Nordtysklands historiske byer 
 
I Niedersachsens 9 historiske byer Braunschweig, Celle, Göttingen, Goslar, 
Hameln, Hannover, Hildesheim, Lüneburg og Wolfenbüttel kan man opleve 
masser af hyggelig julestemning i adventstiden 
 
Hannover (9 byer). Ligesom andre steder er adventstiden i Tyskland præget af 
travlhed, spændte forventninger og rigtig julehygge i skæret fra mange stearinlys. Har 
man lyst til at opleve den særlige stemning, der hersker i vort naboland i tiden op til jul, 
skal man besøge et af de traditionelle julemarkeder i Nordtyskland. På en rejse gennem 
de 9 historiske byer Lüneburg, Celle, Hannover, Hameln, Hildesheim, Göttingen, Goslar, 
Wolfenbüttel og Braunschweig i Nordtysklands største delstat Niedersachsen dykker 
man ned i en forunderlig juleverden med regionale lækkerier, flot kunsthåndværk og en 
lang række spændende arrangementer. 
 
Rejsen tager sin begyndelse ikke langt fra Hamborg, nærmere bestemt i den gamle 
saltby og hansestad Lüneburg, hvor kirkerne og rådhuset og de fine gamle 
murstensgavle omkring torvepladsen stråler i al deres juleglans i tiden fra 23.11.–
23.12.2011. Blandt juleseværdighederne kan bl.a. nævnes det historiske julemarked 
“Christmarkt“ (03./04.12.11) samt eventyrfigurerne, der fortæller deres historie med et 
enkelt knaptryk. www.lueneburg.de/tourismus  
 
Omkring 100 kilometer længere mod syd præsenterer residensbyen Celle sig i bedste 
julestil fra 24.11.–27.12.2011. Omkring en 14 meter høj pyramide står handlende klar 
med hele viften af juleprodukter i små træhytter, der snor sig som en perlerække 
gennem den gamle bydel. www.weihnachtsmarkt-celle.de  
 
Fra Celle går turen videre til hovedbyen Hannover, hvor man kan tage forskud på 
juleglæderne på hele tre julemarkeder. Fra 23.11.-22.12.2011 indbyder det traditionsrige 
julemarked omkring det gamle rådhus og torvekirken, en historisk julelandsby med 
middelalderligt præg og arbejdende værksteder samt ikke mindst det finske julemarked 
(Ballhofplatz) til at komme og indsnuse julen. En helt speciel stemning hersker også 
omkring ønskebrønden med de 50 illuminerede grantræer. www.visit-hannover.com 
 
Sydøst for Hannover, i det smukke Weserbergland, ligger den historiske rottefængerby 
Hameln, hvor man blandt årets juleattraktioner finder en 11 meter høj julepyramide og 
håndværkerbyen “Lütjen Markt“. Man kan også tage på spændende adventsudflugter på 
Weserfloden (23.11.–23.12.2011) eller lave sine egne julekugler i glaspusterværkstedet i 
det historiske pulvertårn. www.hameln.de 

http://www.lueneburg.de/tourismus
http://www.weihnachtsmarkt-celle.de
http://www.visit-hannover.com
http://www.hameln.de


 

 
 

 
Kun en lille times kørsel øst for Hameln ligger byen Hildesheim, der markerer julen med 
sit eget fortryllende julemarked (23.11.-27.12.2011), der består af en stor julepyramide 
og otte kunstfærdigt udsmykkede træhytter. Hytternes facader er en efterligning af nogle 
af de gamle bindingsværkshuse, som Hildesheim er kendt for. Torvepladsen danner en 
smuk ramme omkring julens mange aktiviteter, og ved 75 boder og stande er der hygge 
og julestemning for alle pengene. www.hildesheim.de 
 
Næste stop på julerejsen er universitetsbyen Göttingen i den sydlige del af Niedersach-
sen, der står helt i julens tegn fra 23.11.-27.12.2011. Her er det især de omkring 80 
boder og stande, et historisk pariserhjul og en tårnhøj julekalender, der dækker hele 
facaden på byens bibliotek, der bidrager til den gode julestemning. De mange 
arbejdende værksteder nyder ligeledes stor popularitet blandt julemarkedets gæster. 
www.goettingen-tourismus.de 
 
En unik juleoplevelse venter de besøgende fra 23.11.-29.12.2011 i den gamle kejserby 
Goslar omkring 80 kilometer nordøst for Göttingen. Midt inde i den gamle bydel kan 
man opleve en rigtig juleskov med 40 illuminerede grantræer og udskænkning af gløgg i 
hyggelige omgivelser. Hyggeligt går det også til på julemarkedet på den gamle 
torveplads, hvor 80 boder og stande varter op med kunsthåndværk og julens mange 
lækkerier. www.weihnachtswald.de  
 
Fra den nordlige del af Harzen fortsætter turen til Wolfenbüttel, hvor de søde små 
træhuse på byens gamle torveplads sørger for den rette landsby-julestemning fra 
22.11.-24.12.2011. En af attraktionerne, der især henvender sig til børn, er den såkaldte 
eventyrrute med 21 stemningsfuldt belyste montrer, der viser scener fra forskellige 
eventyr. Den første weekend i advent vil der desuden være kunsthåndværkerudstilling 
på residensslottet, i de øvrige adventsweekender vil der være tilsvarende udstillinger på 
kommissen www.weihnachtsmarkt-wolfenbuettel.de  
 
Fra Wolfenbüttel er der kun en kort tur til Braunschweig, det sidste stop på vor 
historiske julerejse. Her danner borgpladsen (Burgplatz) en flot og stemningsfuld ramme 
omkring det traditionelle julemarked i tiden fra 23.11.–29.12.2011, hvor omkring 130 
stande og boder byder på et hav af julelækkerier, kunsthåndværk og gaveidéer. 
www.braunschweig.de 
 
Også VW´s oplevelsescenter Autostadt i Wolfsburg er et perfekt udflugsmål for hele 
familien i juletiden. Her er man så småt ved at gøre klar til dette års vintermarked med 
hyggelige juleboder, skøjtebane og fantastiske isshows. I år er der særlig fokus på 
Alperne med deres traditionelle skikke, hemmelighedsfulde myter og kulinariske 
specialiteter. www.autostadt.de  
 
Nærmere informationer om Niedersachsens 9 historiske byer inkl. attraktioner, 
arrangementer og juletilbud findes på www.9cities.de.  
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