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

Jul på Gavnö slott
Danmarks största julmarknad!
Inkl. läcker dansk julbuffé
Dagsresa
Avresa: 5 o 6/11
Baronessan på Gavnö slott älskar julen och allt
som hör därtill. Därför började hon med att
arrangera julmässa för 15 år sedan. Mässan har
vuxit och är idag Danmarks största med ca 150
marknadsstånd. Nästan alla är inomhus.
I slottet kan vi studera över 1000 fina konstverk
på kända personer och kungligheter från hela
Europa. I resan ingår även en god dansk julbuffé.
Program:
Uppsamling: Vi hämtar i Hagestad, Gamla Mälarhusvägen
164 kl 06.00 - Borrby, kiosken kl 06.10 - Skillinge, torget
kl 06.20 - Simrishamn, godsmagasinet kl 06.40 - Gärsnäs,
jvgstn kl 07.00 - Tomelilla, jvgstn kl 07.20 - Ystad, OBS. Ny
påstigningsplats, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen
kl 07.40 - Skurup, E65-rasten kl 08.00 - Svedala, Circle K kl
08.15 - Malmö, bussparkeringen vid Malmö Arena kl.08.35
och vidare över Öresundsbron.
Vi gör ett stopp för kaffe och bensträckare, innan vi anländer till det vackert belägna slottet slottet Gavnö i närheten av Nästved på Själland.
Här ges möjlighet att njuta av slottets vackra kapell och
konstsamling före en dansk julbuffé. (OBS. 5/11 äter vi
kl.14.00, den 6/11 kl.11.30)
Den stora och trevliga julmarknaden väntar på att utforskas och när vi är klara med allt sätter vi oss i vår fina buss
och återvänder hemåt, efter en dag med härlig julstämning i vårt grannland Danmark.

Pris och avgång

5 o 6/11

1095:-

I resans pris ingår: Bussresan, broavgifter, vägskatt, entré,
dansk julbuffé samt bussvärd/bussvärdinna.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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

Bra att veta
Medtag giltigt pass och vaccinpass.
Alltid bra att ta med danska kontanter.
Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK).
Bagagevikt: 40 kg/person
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