
 4 DAGE FRA 4.195,-

AFREJSE PRIS
 23. december 4.195,-

Prisen er pr. pers. i dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 600,-

INKLUDERET I PRISEN
ü 4-stjernet bus
ü 3 overnatninger i Husum
ü 3 x morgenmad
ü 2 x aftensmad
ü 1 x julearrangement inkl. andesteg
ü 1 x morgenkomplet (udrejse)
ü 1 x frokostbuffet (hjemrejse)
ü  Udflugter ekskl. entréer og drikkevarer
ü Dansk rejseleder

OM HOTELLET
Thomas Hotel ligger centralt i Husum tæt ved 
den hyggelige havn og de små forretnings- 
gader. Hotellet råder over restaurant, bar, spa- 
og wellnessbehandlinger, fitnessrum, diskotek 
samt elevator. Værelserne har bad, toilet, TV, 
telefon samt gratis Wi-Fi. Forplejningen er 
særdeles god og består af morgenbuffet og 
flotte menuer om aftenen.

Se mere: nillesrejser.dk/husj

JULEAFTEN
Med forret, 

andesteg og 
dessert 

Oplyste jule-
træer pryder 
hvert år havnen 
i Husum

Jul i Husum
Idyllisk jul i Husum ved Vadehavet
Den hyggelige by Husum er kendt for sin maritime atmosfære i det gamle 
fiskerkvarters maleriske gyder. Husum Slot ligger midt i byen, og i centrum 
er Marktplatz med de mange kamtakkede huse og digteren Theodor Storms 
fødested. På torvet står skulpturen Tine, der er en søster til fiskerpigen Amanda i 
Kerteminde. Op mod jul byder Husums julemarked på alt fra varm glögg og krydret 
bagværk til juledekorationer og julepynt.

DAG 1
Morgenkomplet i Hedensted, ind-
købspause ved Fleggaard, inden turen 
fortsætter til Husum, der er hovedstad 
i Nordfriesland. Efter ankomsten midt 
på eftermiddagen er der tid til at opleve 
byens hyggelige julemarked.

DAG 2
Juleaftensdag går vi en byrundtur i 
Husum, mens der om eftermiddagen er 
mulighed for at deltage i julegudstjeneste i 
en dansk kirke. Juleaften spiser vi en god 
julemiddag bestående af forret, andesteg 
og dessert. Efter middagen er der hygge 
ved juletræet med sang og gaver.

DAG 3
Om formiddagen tager vi til Friedrichstadt, 
som er en af Nordtysklands mest idylliske 
byer præget af mange kanaler og kønne, 
kamtakkede huse. Vi ser det imponerende 
Eidersperrwerk, som adskiller Eideren fra 
Nordsøen og oplever den specielle natur i 
marsken. Om aftenen byder hotellet på en 
flot julemenu.

DAG 4
Hjemtur med frokostbuffet i Rødekro.

4 dage


