
FLENSBORG OG KRUSMØLLE  

Afgang 

Dato 

 

Rejseprogram 

Vi kommer i den helt rette julestemning, når vi sammen skruer op for julehyggen på denne en 

dags tur til grænsen.  

Efter endt opsamling kører bussen sydpå mod Flensborg. Undervejs holder vi en pause, hvor vi ny-

der et smurt rundstykke og en kop kaffe.  

I Flensborg møder vi duften af brændte mandler og lækker punch lokker. Talrige besøgende lokkes 

årligt  til den festligt udsmykkede gamle bydel i Flensborg med de mange romantiske købmandsgår-

de. Midt i den historiske kulisse i den charmerende havneby ved Østersøen tilbyder julemarkedet i 

Flensborg en helt speciel advents-tradition med skandinavisk atmosfære. Ud fra baggårdene og de 

hyggelige stræder toner den levende julemusik. Smukt kunsthåndværk og appetitvækkende dufte 

fra de kulinariske specialiteter i de små hyggelige juleboder fuldender billedet. Der bliver et par ti-

mer på egen hånd til at opleve det hyggelige julemarked.  
 

Efter er hyggeligt besøg i Flensborg kører vi efterfølgende til grænsekiosken Poetzsch, hvor der kort 

(45 min.) stoppes for at få gjort sin julehandel.  
 

Over middag køres mod Krusmølle, hvor vi skal besøge den gamle vandmølle syd for Åbenrå. Her 

møder vi en smuk gammel vandmølle, som blev grundlagt af Hans den Ældre i 1500-tallet og i 1986 

overtaget af Nina og Henrik Loff. Det kreative par har formået at skabe et fantastisk sted med dejli-

ge oplevelser for alle. I julen er laden og staldene omkring omdannet til 2000 kvadratmeter julestue 

med alt til juletræ og hus samt et lysstøberi. Her er en skøn stemning og rigtig meget at kigge på.  

Under vores besøg får vi serveret stedets populære juleplatte.  

 

Sidst på eftermiddagen kører vi hjemad og forventes at være tilbage ca.. 20.00. 



Rejsen indeholder: 

✓ Kørsel i 4 stjernet bus  

✓ Smurt rundstykke med kaffe 

✓ Indkøbsmulighed ved Poetzsch 

✓ Entré og juleplatte ved Krusmølle 

✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle  
      lovpligtige skatter og afgifter 
 
 

Tilkøb: 
Rundstykke og kaffe   
 

 
Opsamlingssteder: 

Bestilling 

Hjemby—1 stop Kl. ca. 07.30 

  

  

  

  

Pris pr. person ,- 
 

Arrangør 

Skave Turistfart A/S 

 

  

  

Skave Turistfart A/S 

97 46 80 55 

info@skave-turistfart.dk 

Ret til ændringer forbeholdes.  

Husk!  

Husk pas samt praktisk tøj og sko efter vejr-

forholdene.  

 

mailto:mail@laeserklubben.dk

