
Pris pr. person:

625 kr.

– inkl. frokost
Man kan ikke komme uden 
om, at Slesvig den dag i dag 
fortsat er præget af den 

danske fortid. Her findes stadig 
dansk kirke, teater og skoler – så 

der er ingen tvivl om, at Danmark har 
sat sine spor i den lille nordtyske by for enden af 

Slien. Slesvig er derfor en spændende by at komme 
til for os danskere. Her kan man se Gottorp Slot, hvor 

Kong Frederik 1. engang sad og regerede landet. Hans 
sarkofag finder man i den imponerende Domkirke. 

Når vi er ankommet til Slesvig, spiser vi frokost i 
Wikingturm, der ligger ned til havnen. Det er et 85 meter 
højt ottekantet tårn, der har en restaurant liggende på 
øverste etage. Herfra er der en helt fantastisk udsigt over 
vandet og Slesvig, hvor der bl.a. er kig til Domkirken og 
Gottorp Slot. 

Om eftermiddagen er der tid på egen hånd i byen. På 
Capitolplatz finder man juleboder, og lægger man 
vejen forbi Domkirkens kloster, vil man også her finde 
et marked med håndværk, julepynt og finurligheder. 

Det skaber en helt speciel stemning at gå fra bod til bod 
under de flotte hvælvinger. 

Hvis man hellere vil slentre en tur i gågaden eller besøge 
indkøbscenteret, Schlei-Center, er det også en mulighed. 
Fiskerkvarteret Holm ligger ikke langt fra centrum og 
Domkirken, og det hyggelige område er bestemt også et 
besøg værd. Det er en helt speciel stemning, der møder 
én, når man kommer ind i bydelen med de charmerende 
byhuse og den lille hvidkalkede kirke. 

Inden vi kører over grænsen på hjemvejen, gør vi holdt 
ved Fleggaard, så vi kan få købt lidt ekstra godter til 
juletiden.

Julemarked i Slesvig
Torsdag d. 14. december 2023  

– husk pas og euro!

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 08:20 Årup 09:20
Ringe 08:40 Middelfart 09:40
Odense 09:00

Hjemkomst i Odense ca. kl. 18:30
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