
   

  

  

   

  

 

 

JULETUR GRÆNSEN 
 
 

Program 

Vi skruer op for julehyggen på denne en dags tur til grænsen. Efter endt opsamling  

kører bussen sydpå mod Flensborg. Undervejs holder vi en pause, hvor vi nyder et smurt rundstykke 

og en kop kaffe. I Flensborg møder vi duften af brændte mandler og lækker punch lokker. Talrige 

besøgende lokkes til den festligt udsmykkede gamle bydel i Flensborg med de mange romantiske 

købmandsgårde. Midt i den historiske kulisse i den charmerende havneby ved Østersøen tilbyder 

julemarkedet i Flensborg en helt speciel adventstradition med skandinavisk atmosfære. Ud fra 

baggårdene og de hyggelige stræder toner den levende julemusik. Smukt kunsthåndværk og 

appetitvækkende dufte fra de kulinariske specialiteter i de små hyggelige juleboder fuldender 

billedet. Der bliver et par timer på egen hånd til at opleve det hyggelige julemarked. 

Der køres efterfølgende til grænsekiosken Poetzsch, hvor der kort (45 min.) stoppes for at få gjort 

sin julehandel.  

Over middag kører mod Krusmølle, hvor vi skal besøge den gamle vandmølle. Her er laden og 

staldene omdannet til 2000 kvm. stor julestue med alt til juletræ og hus samt et lysstøberi. Normalt 

finder mere end 30.000 gæster vej dertil hvert år, for at opleve den specielle stemning med nisser, 

engle og glaskugler. Ved ankomsten til Krusmølle får vi serveret en juleplatte i Fru Loff´s Cafe, inden 

der vil være tid til at gå rundt og opleve alle de flotte juleting.  

Sidst på eftermiddagen kører vi hjemad og forventes at være tilbage ved 19.30-20.30 tiden efter en 

hyggelig dag.  
 

Pris pr. person kr. 749,-  

Inkl. kørsel i 4-stjernet bus, kaffe, rundstykke, juleplatte på Loff´s café, bidrag til Rejsegarantifonden 

og alle lovpligtige skatter og afgifter. Ikke medregnet drikkevarer.  
 

Tilmelding skal ske til Læserklubben, Mediehuset Herningfolkeblad Avis: Tlf. 96 26 37 56  
 

Opsamling: 

Kl. 07.00 Silkeborg, P-pladsen, Ansvej 98 (Syd for Jysk Arena) 

Kl. 07.40 Ikast, Hovedgaden ud for Føtex 

Kl. 07.50 Hammerum, Hovedgaden v. Brugsen 

Kl. 08.00 Herning, Markedspladsen v. Møllegade 

Afrejse 

9. december  

2019 


