Husum med Flensburg
i juletid
4 dagar
Vi styr bussen mot den årliga julmarknaden i hamnidyllen
Husum. Här är det vackert pyntat och stämningsfullt bland
härliga dofter från olika delikatesser, läckra regionala
specialiteter och äkta hantverk. En av dagarna gör vi även ett
besök i Flensburg och dess julmarknad. Denna resa kommer
garanterat ge dig den där speciella julkänslan!
Dag 1
Hemorten - Husum
Vi åker från våra hemorter med en kortare rast någonstans i
Småland. Fortsätter ner mot Helsingborg och tar färjan över till
Helsingör. Väl i Danmark åker vi via Stora Bältbron till ön Fyn
och vidare mot vår slutdestination Husum. Väl framme vid
hotellet checkar vi in på vårt centralt belägna hotell och gör oss
”hemmastadda”. Gemensam middag serveras på hotellet.
Dag 2
Husum - Flensburg
Efter frukost beger vi oss iväg för att uppleva julmarknaden i
Flensburg. Julpyntade gator, vackert dekorerade stånd och
julmusik gör att vi kommer i rätt julstämning. Läckerheter som
bratwurst, rostade mandlar och glühwein gör att det både doftar
och smakar jul. Vid överenskommen tid åker bussen tillbaka
till Husum och vårt hotell.
Dag 3
Husum
Frukost serveras på hotellet. Denna dag ägnar vi helt åt Husum
och julmarknaden som pågår här. I den vackert pyntade gamla
stadsdelen slår de upp portarna med bodar och attraktioner som
gör att det blir en stämningsfull julmarknad. De imponerande
och välbevarade gavelhusen blir upplysta i vintermörkret och
skapar en magisk atmosfär för alla besökare. I hamnområdet
finns det många trevliga restauranger som specialiserar sig på
fisk- och skaldjursrätter.
Dag 4
Husum - Hemorten
Dagen börjar vi med frukost på hotellet innan det är dags att ta
plats i bussen och påbörja resan hemåt. Vi åker samma väg
tillbaka som på nerresan fast i omvänd ordning. Genom Fyn,
över Stora Bältbron och därefter genom Själland till Helsingör
där vi tar färjan över till Helsingborg och åter hamnar åter på
svensk mark. Färden fortsätter norrut och efter en rast på
lämpligt ställe, någonstans i Småland, når vi våra hemorter.

Faktaruta
Avresa: 3/12 2020
Pris: 3 795:- (del i dubbelrum)
Enkelrumstillägg: 900:- /pp
Avgångstider:
SAAB, gamla huvudporten intill
Terassen kl. 06:40
I resans pris ingår:
- Bussresa och färja
- Vägskatter
- Reseledare
- 3 nätter på hotell med frukost
- Middag dag 1
Hotell:
Hotel Hinrichsen

www.hotel-hinrichsen.de
Valuta: Euro (€)
Sista anmälningsdag:
2020-10-19

Med reservation för ev. ändringar

Välkomna på resan!
KANALBUSS I NORSHOLM AB
BOX 86
617 21 SKÄRBLACKA
www.kanalbuss.se

Adress: Eskilsvägen 30

Tel: 011-590 70
Fax: 011-592 10
info@kanalbuss.se

