
Julmarknad Flensburg & Husum 3 dagar

BESKRIVNING

Julmarknad Flensburg & Husum

3 dagar

Hotel Am Schlosspark

Vi reser över de danska öarna till Flensburg där vi äter

och shoppar först på ett varuhus och sedan inne i stan.

Julmarknaden breder ut sig mellan norra och södra

torget och har ett brett utbud av hantverk, delikatesser

samt gatumusikanter som höjer julstämningen. Vi tar

oss sedan till Husum där vi ska bo samt spenderar

nästa dag. Marknaden är mitt i stan och rikligt upplyst.

Här finns det gott om presentidéer, konsthantverk och

läckerheter för hela familjen.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 780:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Bro-, färje- och vägavgifter. Övernattning i dubbelrum

med dusch/bad och wc. Frukostbuffé, en middag första

kvällen, reseledare.



Dag 1 Hemorten-Flensburg-Husum

Vi reser över de danska öarna till Flensburg där vi äter och shoppar först på ett varuhus och sedan inne i stan.

Julmarknaden breder ut sig mellan norra och södra torget och har ett brett utbud av hantverk, delikatesser samt

gatumusikanter som höjer julstämningen. Staden är också berömd för sin Rom så missa inte heller ett besök på

bryggeriet. När kvällen närmar sig tar vi oss ner till Husum där vi ska bo samt spendera nästa dag. Vi avslutar dagen

med middag på Hotel am Schlosspark där vi ska bo två nätter.

Dag 2 Husum

Vi har nu hela dagen till vårt förfogande i Husum. Det är en trevlig stad som också har en fin julmarknad med

underhållning och en stor isbana. Hotellets centrala läge gör att man lätt kan ta sig runt som man vill. Marknaden är mitt

i stan och rikligt upplyst. Här finns det gott om presentidéer, konsthantverk och läckerheter för hela familjen.

Dag 3 Hsum-Tönder-Hemorten

Idag tar vi farväl av Husum och vänder åter hemåt. Även nu åker vi genom Danmark och passar på att göra ett besök i

danska Tönder som har en av de vackraste danska julmarknaderna. Missa inte att titta in i tomtens postkontor i det

gamla apoteket, som legat här sedan 1671. Fyllda av julstämning tar vi oss över Fyn och Själland till Skåne dit vi

beräknar ankomma vid halv åtta på kvällen.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:
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