Jul i Sønderjylland – Hotel Ballumhus
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra (Bus):
Pris fra:

23.12.2019
26.12.2019
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.
3.995,-

Højdepunkter
Dejlig dansk jul
Juleaften med vin, øl, vand ad libitum
Julebyen Tønder
Rømø og Ribe Domkirke
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Jul i Sønderjylland – Hotel Ballumhus
Kom med til Hotel Ballumhus i Sønderjylland og nyd juledagene med hygge, samvær og rigtig god julestemning i
klassiske danske kro-rammer. Vi skal krydre dagene med små veltilrettelagte udflugter i det nære område, og på den
måde tage det danske vinterlandskab i betragtning.
Vi bor på Hotel Ballumhus som rummer klassiske dobbeltværelser af almindelig standard. Alle værelser har bad og
toilet, og i hotellets dejlige opholdslokaler hygger vi os med god mad og julestemning. Se mere om hotellet på vores
hjemmeside.

Dagsprogram
1. dag: Jul i Tønder
Når vi alle er samlet i bussen, omkring Kolding, kører vi til Tønder, der i mere end 25 år har haft succes som
dedikeret ”juleby”. Vi får tid til at gå en tur i de hyggelige, gamle gader og glædes over de mange
julepyntede butikker og måske købe lidt godt til ganen.
Vi ankommer til Ballumhus ved 14 tiden og starter med at nyde dejlig eftermiddagskaffe, mens vi får fordelt
nøglerne.
Er det rimeligt vejr, kan man gå de små 2 kilometer til diget og snuse godt ind af den friske, salte
vadehavsluft.
Kl. 18 serveres en dejlig aftensmad inkl. et glas vin, en øl eller en vand.
2. dag: Juleaftensdag. Rømø og Mulighed for gudstjeneste
Efter en solid morgenbuffet tilbyder vi en hyggelig køretur til Rømø. Vi kommer hen over den spektakulære
dæmning og på Rømø ser vi ved Kommandørgården bl.a. det karakteristiske stakit lavet af hvalunderkæbe.
Senere kører vi til Lakolk og måske bliver det til en lille tur på stranden i bussen, hvis forholdene er til det.
Vi kommer også gennem øens hovedby Vesterby Havn, inden vi er tilbage på vores hotel igen, hvor vi kl. 12
skal spise frokostbuffet.
Om eftermiddagen besøger vi en af egnens nærliggende kirker, hvor der er julegudstjeneste.
Kl. 17:30 begynder juleaften på hotellet. Vi skal have traditionel dansk julemad og naturligvis risalamande.
Senere bliver der mulighed for at danse om juletræ og desuden hygge sig med konfekt og bagværk.
Der er øl, vin og vand ad libitum denne aften i tidsrummet 17:30 – 23:59
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3. dag: Juledag. Ribe Domkirke
Julefreden har sænket sig. Efter vores morgenbuffet kan du køre med til Ribe, hvor der kl. 10 er
julegudstjeneste i domkirken.
Tilbage på hotellet er der kl. 12 frokostbuffet, og eftermiddagen er til hygge og afslapning.
Kl. 18 spiser vi dagens middag.
4. dag: 2. juledag. Grænsehandel og Hjemrejse
Sidst på formiddagen forlader vi Hotel Ballumhus og kører til Handewitt ved Flensburg, hvor der i
Skandinavian Park er mulighed for at handle en smule, inden rejsen går mod vores udgangspunkter.
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Rejsefakta
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:
Afrejse fra:

23.12.2019
26.12.2019
4 dage
Fyn, Jyl., Sjæ.

Priser
Enkeltværelse
Dobbeltværelse Standard

4.995 Kr.
3.995 Kr.

Prisen inkluderer
Buskørsel i ****bus, dansk rejseleder, hotelophold med 3 x morgenmad, 2 x frokostbuffet, 2 x middag, 1 x
julemiddag, 3 x eftermiddagskaffe og kage, drikkevarer som beskrevet, udflugter (ex. entréer) samt
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Sandwich med kylling og bacon: 42 kr.
Sandwich med skinke og ost: 42 kr.
Smurt rundstykke med kaffe/the på afrejsedag ved Kolding: 15 kr.
Udflugtsprogram, eksklusiv entréer: Inkluderet

Indkvartering
23.12.2019 - 26.12.2019

Hotel Ballumhus
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Alle afgange på rejsen "Jul i Sønderjylland – Hotel Ballumhus"
Afrejse
23.12.2019

Hjemkomst
26.12.2019

Dage
4 dage

Pris fra
3.995,-
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Afrejse fra
Fyn, Jyl., Sjæ.

