
Turen går sydpå hvor vi holder formiddagspause med kaffe 
og rundstykke. Herfra kører vi til Fleggaard i Süderlügum. 
Vi handler og kører til Tønder, hvor vi skal nyde det store 
julebord. Efter julefrokosten er der tid på egen hånd i byen.

Julehytterne på torvet holder åben og hele gågaden er 
pyntet smukt op. Juletræer, julepynt samt julebelysningen 
er med til at gøre julen i Tønder til det helt store trækplaster, 
der altid er en tur og et besøg værd.

Midt i Tønder bys hjerte ligger den smukke bygning fra 
1595, Det Gamle Apotek. Huset blev i 1671 lavet om fra 
herskabsbolig til apotek, og apoteket har haft sit virke helt 
frem til 1989. Det Gamle Apotek danner i dag rammerne 
for en helt utrolig spændende forretning, hvor atmosfæren 
og stemningen er helt unik. 1.200 kvm. fordelt på 46 rum er 
udsmykket og dekoreret med et bredt udvalg af spændende 
gaveartikler, interiør, delikatesser og julepynt, og her kan 
du finde inspiration både i det nostalgiske og det mere 
moderne. Oplev og mærk stemningen i den hyggelige 
kælder, som er pyntet til jul hele året. 

Herefter går turen hjemad mod Aulum, hvor vi forventer at 
være først på aftenen.

Buskørsel i 4-stjernet turistbus
Kaffe og rundstykke ved bussen
Stort julebord:
2 slags sild m/hjemmelavet karrysalat 
Frisk paneret fiskefilet m/remoulade 
Parmaskinke m/soltørrede tomater og melon 
Hjemmelavet tunmousse m/salat 
Æg og tomat med purløg 
Tarteletter m/høns i asparges 
Julemedister m/rødkål
Andesteg m/gammeldags hvidkål og sødekartofler 
Risalamande m/ kirsebær sauce

Turhjælper fra Ældresagen

Pris pr. person:   kr. 595,-

Tilmelding:
Tilmelding til Finn Rud Nielsen på tlf.: 25 72 32 33
eller finn.rud.aulum@gmail.com
Sidste tilmelding d. 18. november 2021 

Inkluderet i prisen:
•
•
•

•

Opsamling:
Aulum  kl. 07.15 
Vildbjerg  kl. 07.30 
Herning  kl. 08.00

Jul i Tønder
30. november 2021 

595,-
TØNDER

1 dag

Aulum
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