Lilla Edets Buss

3 – 5 december 2021

- 3 dagar

”Överallt på grantopparna såg jag gyllne små ljus sitta”, en strof skriven av stadens store
världsberömde poet Theodor Storm. Den är hämtad ur hans juldikt ”Knecht Ruprecht” som
var S:t Nicholas följeslagare. Hans uppgift var att kontrollera om barnen varit snälla. De
som varit det fick godis och presenter och de som varit olydiga daskade han till med en påse
fylld med aska. Den vackert utsmyckade och upplysta marknaden i den historiska gamla
staden med de imponerande gavelhusen ligger runt Tinebrunnen i den historiska innerstaden.
Julmarknaden erbjuder ett brett utbud av juldekorationer, hantverk och alla kulinariska
läckerheter som hör julen till.
Välkomna att följa med.
Fredag 3/12
Start från Lilla Edet med stopp för påstigande söderut till Göteborg och färjan till Frederikshavn.
Ombord äter vi Stena´s goda frukostbuffé. Observera att på färjan kan man bara betala med kreditkort
om man vill handla något - inga kontanter godtas. Resan fortsätter sedan genom Danmark till Tyskland
och när vi passerat gränsen är det bara ca 7 mil kvar till Husum och det centralt belägna hotel Osterkrug
där middag väntar.
Lördag 4/12
Efter frukosten är det dags att ge sig ut i julmarknadsvimlet och sevärdheterna i hamnstaden Husum.
Staden är huvudstad i Nordfriesland som en gång tillhörde Holland vilket man kan se på alla gavelhus.
Vid Tinebrunnen hänger Nordtysklands största adventskrans och i Julhuset kan ni få höra julgranens
historia. Här i den maritima atmosfären i den vackert pyntade gamla stadsdelen och de dekorerade
bodarna ljuder det av julsånger och doftar gott av julens alla läckerheter. Glöm inte att då och då sitta
ner och värma er med en mugg rykande het Glühwein ”mit schuss”. Ikväll får ni själva bestämma var
och vad ni vill äta, nere i den mysiga hamnen (där tidvattnet är hela 6 m mellan ebb och flod) finns
många trevliga restauranger eller så kan ni äta något från matstånden på marknaden.

Lilla Edets Buss
Söndag 5/12
Frukost och sedan säger vi Auf Wiedersehen till Husum och rullar hemåt igen samma väg fast omvänd.
Ligger vi tidsmässigt bra till gör vi ett stopp vid Damsgaard i Frederikshavn där ni kan göra flera inköp.
Ombord på båten äter vi en Julbuffé och här finns mer möjligheter att shoppa kom bara ihåg att betala
med kreditkort.

Pris p/p i dubbelrum:
Tillägg enkelrum:

3.295:650:-

I priset ingår:

Buss och båtresor enl. program
Frukostbuffé på Stena Line
2 övernattning på hotell inkl. frukost
1 middag på hotellet
Julbuffé på Stena Line
Reseledare, betjäningsavgifter
Vägavgifter, vägskatter

I priset ingår ej:

Middagsdryck dag 1.

Anmälningsavgift:

Sek 500: - p/p vid anmälan som är bindande
Resterande belopp insättes senast 4 veckor innan avresa till:
Taxi Lilla Edet Bankgiro 741–6910 eller
Swishnummer: 123 617 29 85
Märk med namn och Husum 2021

Anmälan till:

Lilla Edets Buss 0520-65 75 00 eller
kontoret@taxilillaedet.se

OBS! Glöm ej pass och Covidintyg!

Hotel Osterkrug

www.osterkrug.de

Osterende 52-58 · 25813 Husum
+49 4948 4166120
Bäckvägen 54
463 33 LILLA EDET

kontoret@taxilillaedet.se

www.lillaedetsbuss.se

Telefon 0520 - 65 75 00
Org.nr. 556399 -7468

