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Julmarknad Husum och Flensburg - 4 dgr 

 
 

På denna resa besöker vi julmarknaderna i Husum och Flensburg. Det blir också tillfälle att inhandla 

”julransonen” på någon av gränshandelsbutikerna i Flensburg. 

 

Dag 1 är resdag. Vi åker med buss till Göteborg där vi tar färjan till Fredrikshavn. Ombord på färjan 

serveras det frukostbuffé. Därefter fortsätter vi söderut genom Danmark till vårt boende i Husum dit vi 

anländer på kvällen. Vi bor på Hotel am Schlosspark i Husum i 3 nätter. Gemensam middag på 

kvällen. 

 

Dag 2 ägnar vi åt julmarknaden i Husum där var och en går på egen hand. Avstånd hotell/julmarknad 

ca 500m. Denna dagen ingår ej någon gemensam måltid förutom frukost. Så det finns möljighet att 

njuta av allt som finns i form av mat och dryck på julmarknaden och Husums trevliga restauranger. Vi 

inleder dagen med en guidad tur till fots i staden. Det finns också möjlighet (som tillval) att vara med 

på ett besök på det lokala ölbryggeriet i staden. Kostnad 150:-/person, bokas vid anmälan. 

 

Dag 3 Efter frukost åker vi till Flensburg. Först åker vi till Calle i Flensburg för att köpa ”julransonen”. 

Därefter är det ”full attack” på julmarknaden i Flensburg. Vi stannar i Flensburg hela dagen och en bit 

in på kvällen så det finns möjlighet att hitta en restaurang för en god middag innan vi åker till vårt 

hotell. 

 

Dag 4 är det hemresa. Efter frukost åker med bussen till Fredrikshavn och tar färjan till Göteborg. Väl 

ombord serveras det julbord som avrundar en resa i julens tecken. Hemkomst på kvällen. 

 

Avresa 27 november 2022, hemkomst 30 november 

Påstigning: Kinna 06:30. Borås 07.10. 

 

Pris/person: 

3950:- Tillägg för enkelrum 990:-, anmälningsavgift 1000:-. 

 

I resans pris ingår: 

• Samtliga resor med bussen inkl färjor 

• Frukostbuffe på utresan dag 1 och julbord på återresan dag 4 på färjan Göteborg/Fredriksavn 

• Boende i dubbelrum 3 nätter inkl frukost 

• Middagsbuffé/middag på hotellet, kvällen dag 1. Dryck ingår inte i måtiderna, denna betalas 

av resenären på plats 

• Guidad tur med lokalguide i Husum (till fots) 

• Reseledare Sture Johansson/Lena Grönlund 

 

Anmälan görs till BTR Resor. Sture Johansson, btr@telia.com eller 070-593 72 76. 

Ange namn, adress, tel.nr samt e-postadress vid anmälan. 

mailto:btr@telia.com

