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advent i harz
I ett tidigare kloster nära Goslar i tyska Harzområdet kan vi hämta julstämning i lugn, vacker miljö.Njuta av sköna frukostar och efter dagens
utflykter till julmarknader sätta oss till bords i trivsamma lokaler. Till
anläggningen hör klosterbutik, bränneri, bageri och konsthus med galleri.
Från vårt charmiga Klosterhotel Wöltingerode i byn Vienenburg är det
nära till ”silverstaden” Goslar. Vi börjar besöket med en stadspromenad
för att få veta mer om ortens historia. Denna gamla kejsarstad vid
foten av Harzbergen hade sin glansperiod för över 500 år sedan. Flera
sevärda byggnadsverk påminner om tiden. Den pittoreska stadskärnan
omringas delvis av en mur med portar och torn. Hundratals välbevarade korsvirkeshus pryder gatorna och kring det vackra torget hittar vi
rådhuset. Platsen är nu omklädd till en skön julmarknad. Vid gågatorna
intill väntar många trevliga butiker att upptäcka.
I Harz ligger små korsvirkesstäder tätt. En av dessa är Wernigerode,
vars vackra stadskärna ligger i skydd av en borg. Många av de gamla
trähusen är fint målade, därav benämningen ”den färgglada staden”.
I mitten stoltserar det lilla, ofta fotograferade, tornprydda rådhuset.
Framför det hittar vi också en trevlig julmarknad att strosa omkring.
Även på klostrets lilla julmarknad säljs det konsthantverk, mat och julpynt.
Resväg: Vi tar färjan över Öresund och från Rödby till Tyskland. Härifrån

fortsätter vi förbi Hannover och Hildesheim mot Goslar. Samma väg
på hemresan. Åter i Helsingborg vid 18-tiden.
4 dagar Avresa: 8/12 Pris: 3990:Ingår: Bussresa, logi i 2-bäddsrum, 3 frukostar, 3 middagar,
utflykter/besök enligt program, reseledare Tillägg: Enkelrum
800:-, avbeställningsskydd 100:- Valuta: Euro

krakow
i vinterskrud
Krakow är en gammaldags pärla som anses vara en av Europas finaste
sagostäder. Majestätisk arkitektur och spännande historia lockar många
besökare. Därtill är det ett bra alternativ för plånboken eftersom
prisnivån är tilltalande.
Shoppingen är bra och det mesta är mycket billigare än hemma. Här
finns konsthantverk, tyg, skinnvaror och glas.
Vi flyger från Landvetter till Krakow och bor mycket centralt på Hotel
Radisson Blu, nära torget Rynek Glowny. En av dagarna tar vår lokalguide
oss med på en rundtur i staden.Vi ser slottet Wavel och katedralen, och
kommer till den gamla stadskärnan, Rynek Glowny, med Mariakyrkan
och Tyghallarna. På torget med julmarknaden blir det tid att strosa runt
under eftermiddagen.
Den andra dagen finns möjlighet att följa med på en utflykt till den
700 år gamla saltgruvan i Wieliczka – en fantastisk syn med konstverk,
kapell och kyrka, allt byggt i salt av gruvarbetarna själva.Vi återvänder till
Krakow och eftermiddagen är fri. (Pris 350:-)
4 dagar Avresa: 7/12 Pris: 6500:Ingår: Flyg Landvetter-Krakow t/r, flygskatter, transfer flygplatsenhotellet t/r, logi i 2-bäddsrum, 3 frukostar, 2 middagar, stadsrundtur i Krakow med lokalguide, reseledare

jul på ronneby brunn
Upplev ett traditionellt julfirande på Ronneby Brunn. Här står kaffebordet dukat med pepparkakor
och glögg. Vi fortsätter med middag och gör oss hemmastadda vid uppesittarkvällen. Under dagarna
njuter vi av god mat, gemenskap, sång och dans. Har vi tur kommer tomten på besök. Efter frukost
och lugn förmiddag återvänder vi till västkusten.Vi beräknar vara i Halland igen sen eftermiddag.

4 dagar Avresa: 23/12 Pris: 5595:- Ingår: Bussresa, logi i 2-bäddrum, kaffe dag 1,
3 frukostar, 4 luncher, 3 middagar, glögg och pepparkakor, kaffe och julgodis, julfirande,
tillgång till hotellets spaanläggning, reseledare. OBS! Inget enkelrumstillägg!
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