Jul i Sverige 3 dage

Gøteborg, Liseberg, Gekås, Malmø &
København

Svenske julemarkeder er traditionsrige, og julemanden eller
Tomtefar, som han hedder i Sverige, går rundt i gaderne til
glæde for de yngste. I ugerne op til jul er der julemarkeder
i store dele af Gøteborg, f.eks. i Nordstan indkøbscenter,
i Haga-kvarteret, i Kronhuset og på Gustav Adolfs Torg. I
juletiden bliver forlystelsesparken Liseberg forvandlet til et
hvidt vinter”wonderland” med alt fra Polkagrise til krystalvarer
i boderne. Julemarkedet er Sveriges største med mere end
5 millioner glitrende julelys, som får parken til at lyse op i
vintermørket.

1. dag - Gøteborg og Liseberg
Vi kører til Frederikshavn, hvorfra vi skal med færgen til Göteborg.
Der serveres brunchbuffet på morgenafgangen. Vi ankommer ved
middagstid og kører direkte til Liseberg, som er Nordens største
forlystelsespark. Der bliver god tid i parken, inden vi sidst på
eftermiddagen fortsætter til vort hotel, hvor aftensmaden venter.
Vi bor centralt i Gøteborg, og det er oplagt at gå en aftentur og
indsnuse julestemningen i gaderne.
2. dag - Gekås Ullerad og Malmø
Vi spiser morgenmad på hotellet og kører syd på til Ullerad. Det
hævdes, at i indkøbscenteret Gekås Ullared kan man få nærmest
hvad som helst. Faktisk er stedet blevet et fænomen, som
shoppingglade skandinaver og sågar tyskere kommer til i busser
for at opleve og købe ind af alt, som man kan forestille sig inden
for tøj, mad, elektronik, udstyr til kæledyr, haveredskaber, legetøj,
husholdning, interiør og alt muligt derimellem. Gekås har knap 5
millioner årlige besøgende til trods for, at der hverken er tilbud
eller kampagner – kun lave priser.
Vi forsætter til Malmø, hvor vi skal bo lige ved Gustav Adolfs
Torg. Vi får aftensmad på hotellet og kan benytte aftenen til en
spadseretur til tonerne af julemusik i den julepyntede by.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Afrejse/hjemkomst:		Opsamlingsrute:
03/12 - 05/12
5 (Fremsendes)
Pris for 3 dage:
Tillæg for enkeltværelse:

Kr.
Kr.

3.195,725,-

I prisen er inkluderet:
2 x Hotelovernatninger
3 x Morgenmad
2 x Aftensmad
Sejltur Danmark/Sverige
Entré Liseberg
Udflugter ifølge programmet
Valuta: Svenske kr.
Hotel 03/12 - 04/12:
Scandic Crown Hotel Göteborg
Polhemsplatzen 3
41111 Göteborg
Tlf.: +46 317515100
Hotel info: 4-stjernet familieejet hotel i
centrum, handicapvenlig, fitnessfaciliteter, restaurant/bar, wifi på hele hotellet. Gratis digital
adgang til over 5.000 aviser og magasiner.
Værelserne har toilet/bad, tv, hårtørrer, aircondition, mørklægningsgardiner.
Hotel 04/12 - 05/12:
Scandic Sct Jörgen Malmö
Stora Nygatan 35
21137 Malmö
Tlf.: +46 406934600
Hotel info: : 4-stjernet hotel i centrum, handicapvenlig, fitnessfaciliteter, restaurant/bar, wifi
på hele hotellet. Værelserne har toilet/bad, tv,
hårtørrer.
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3. dag - København
Efter morgenmaden sætter vi kursen mod Øresund. Bussen tager
os med på en rundtur i København, hvor vi blandt andet passerer
de velbevarede huse – de fleste fra 1700-tallet, der ligger side om
side langs kajen i Nyhavn og danner en smuk kulisse til det årlige
julemarked. Husene og bådene i kanalen er pyntet med lys og
granguirlander, og juletræet står tændt. Vi holder frokostpause og
får tid til at købe de sidste julegaver, inden vi kører hjemad efter et
par hyggelige dage, som en afslappende optakt til selve julen.

3.195,3 dage

