Torsdag
d. 24/11
2022

Tá med
til den Gamle
By i Århus

Aulum - Vildbjeg

Julestemning i Den Gamle By
Opsamling i Aulum, Vildbjerg og Herning. Undervejs mod Århus I er der
rundstykke og kaffe i bussen - de der har ikke har recept bliver naturligvis tilset af
Dr. Nielsen på behørig vis ☺
Den Gamle By er pyntet op på passende historisk vis og der er julemarked på
torvet og boder med husflid og historiske godter. Det bliver tid til at gå på
opdagelse i 400 års julehistorie blandt duftende æbleskiver, lysende lanterner,
julepynt og mærke den ægte julestemning.
Ved frokost tid mødes vi ved i ”Gæstgivergårdens Hestestald” hvor vi får serveret
to stykker dansk smørrebrød på Hestestaldens eget maltrugbrød inkl. 1 øl ”med
historie” eller vand.
Efter et spændende besøg tager vi til midtbyen i Århus der med sine smukke
julelys, farverige julemarkeder indbyder til juleoplevelser og shopping.
ARoS er et kæmpe hus med udstillinger fra guldalderen til nutiden – mange
timers gode oplevelser venter midt inde i Aarhus.
Chaufføren har haft travlt og på hjemturen er der frisksmurte sandwich og lidt at
drikke til turen mod vest ☺
Vi er tilbage i Herning, Vildbjerg og Aulum ca. kl. 19.00

Højdepunkter

✓ Den Gamle By i Århus
✓ Frokost i ”Gæstgivergårdens Hestestald”
✓ Historisk julestemning
✓ Julen traditioner
✓ Hyggelig samvær ad libitum
✓ ARoS
✓ Tid til oplevelser i Århus
Pris pr person

kr. 875,-

Alt dette får du
• Kørsel i 4* stjernet turistbus (max 54 - først til mølle)
• Rundstykke, kaffe og bitter
• Entré til ”Den Gamle By”
• Frokost med 2 stykker smørrebrød + øl el. vand
• Entré til ARoS
• Sandwich + øl el. vand
Information og tilmelding senest 15/11 til
Til din egen Ældre Sagen lokalafdeling eller direkte til
Finn Rud Nielsen, tlf. 2572 3233 / finn.rud.aulum@gmail.com
Forbehold for ændringer i programmet
Panter Rejser er teknisk arrangør, medlem af
Rejsegarantifonden nr. 1524. Panter Rejsers generelle
bestemmelser er gældende.

