Tag med på Juletur til Nordjylland
Så faldt brikkerne endelig på plads til vores Juletur
Den 3/12 til 6/12 i det Jydske. Tilmelding senest den

15/10

Per pers. i delt dobbeltværelse: 3595,- Tillæg for eneværelse: 600,På dag 1, sætter vi straks kursen imod vores første stop, Odense. Smalle gader, brosten,
små eventyrlige pladser - byrundtur og frokost, inden vi med små passende pauser,
fortsætter til Aalbæk Gl. Kro - Kroen med Charme og Atmosfære, hvor vi skal bo på turen.
Dag 2, kører vi til smukke Voergaard Slot til et fantastisk julemarked, hvor Blomsterhuset
Bering har pyntet overdådigt op i slottets stuer. Julestemning overalt ude som inde, med 80
boder der er fyldt med julesager og brugskunst. Først på eftermiddagen tager vi til Blokhus
Skulpturpark, med sandskulpturer pyntet op til jul, her er der boder julepynt - nisser og
glögg med æbleskiver. Senere oplever vi de 100.000 fantasifulde lys i skumringen.
Dag 3, kører vi til Skagen, og hvis vejret er godt gør vi holdt Råbjerg Mile. På Skagen er der
julepyntede gader, tid til frokost og måske et kik ind på Skagen Museet. Vi skal også til
Frederikshavn hvor der er en slags konkurrence med de andre byer om den flotteste
juleudsmykning, vi ankommer sent - så vi kan nyde de flotte udsmykninger i byen.
Dag 3. Vi starter tidligt imod Aarhus med mulighed for besøg i den Gamle by hvor alt bare
emmer af rigtig gammeldags jul. Alternativt er der, kunstmuseet Aros, Domkirken, eller
hvad med at udforske centrum med butikker og atmosfære. Herefter med passende pauser
går turen tilbage til København.
Afgangstid/hjemkomsttid: 07.00 / 19.00

For tilmelding kontakt Lis på Tlf: 2837 7869 eller mail: lisjebspeed.dk
Depositum kr. 1000,- pr. person betales samtidig med bestilling af rejsen.
Danske Bank 0434-10252326
Tilmelding er ikke bindende før depositum er indbetalt.
Vær opmærksom på at turen kun gennemføres ved mindst 35 deltagere.
Pladserne i bussen: Fordeles i takt med tilmelding. Der køres med røgfri bus

INKLUDERET i turen:
3 nætter på Hotel
3 x morgenmad
3 x aftensmad
1 x Entrè, Voergaard Slot
1 x Entrè, Blokhus Skulpturpark
Udflugter / ture som beskrevet

Rejseleder på hele rejsen
Moderne turistbus
Storebæltsbro tur/retur
Personlige forsikringer ikke angivet.
Andre entrèer og drikkevarer er ikke
inkluderet i rejsen.

Der vil blive fremlagt brochure ved sammenkomster / billetsalg og Generalforsamlingen.

