Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Julshoppingresa till

Braunschweig
Julmarknad i Braunschweig
3-dagarsresa
Avresa 30/11
Vi kör från Hagestad kl 04.55 - Borrby, kiosken kl 05.05 Skillinge, torget kl 05.15 - Simrishamn, godsmagasinet kl
05.30 - Gärsnäs, jvgstn kl 05.45 - Tomelilla, jvgstn kl 06.05
- Ystad, Hälsobacken kl 06.25 - Skurup, E65-rasten kl
06.45 - Svedala, Circle K kl 07.05 - Malmö, bussparkering
Malmö Arena kl 07.25.
Program
Dag 1
Efter uppsamling åker vi över Öresundsbron och stannar i
Danmark för förmiddagsfika (Hagestadkaffe och ost- och
skinksnittar finns att köpa ombord), innan vi fortsätter till
färjeläget i Rödby. På färjan till Puttgarden finns möjlighet att
äta gott och shoppa till bra priser. Vi åker sedan på autobahn
och stannar utmed resvägen för lunch och eftermiddagskaffe.
Framme i Braunschweig checkar vi in på Pentahotel, ca 15 min
promenadväg från julmarknaden. Middag på hotellet ingår.
Dag 2
Hela dagen tillbringar vi i Braunschweig. Julmarknaden i
gamla stan anses som en av de mest imponerande och attraktiva julmarknaderna i norra Tyskland! 150 olika marknadsstånd
lockar med allt som hör julen till!

Dag 3
Efter frukost lämnar vi Braunschweig och beger oss norrut.
Framme i Rostock hinner vi med lite shopping, innan färjan
avgår till Gedser. Ombord finns möjlighet att äta en god
middag. Vi är åter i Sverige på kvällen efter en oförglömlig
julresa till Braunschweig!
Priser och avgångar

30/11						2895:I resans pris ingår: Buss- och båtresa, broavgift, vägskatt, EU-moms, 2
nätter i dubbelrum inkl frukostbuffé, middag dag 1 på hotellet samt
bussvärd/värdinna.
Enkelrumstillägg:					450:Frivilligt avbeställningsskydd:				200:Med reservation för kurs- & prisändringar samt omkastning i programmet.
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