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Tel: 37 15 70 31 

Brüssel er Belgias hovedstad, sete for NATO, EU rådet, EU parlamentet og EU kommisjonen, som 
til sammen gjør Brüssel til Europas ubestridte politiske hovedkvarter.  Tror du imidlertid Brüssel er 
et ”kjedelig” reisemål av den grunn, så tar du feil. Litt under overflaten byr Brüssel på  et yrende 
folkeliv, fantastisk arkitektur, masse flotte restauranter, hyggelige kafeer, sjarmerende bydeler 
og en inkluderende og vennlig internasjonal atmosfære.  Gatemarkeder foregår hele året, men 
fra slutten av november dukker julemarkedet opp på Grand Place, dette sies å være blant Euro-
pas største, flotteste og mest stemningsfulle. 

Vi skal også besøke Brügge, som tidligere var en av Europas fremste handelsbyer. I dag er byens 
historiske sentrum beskyttet av UNESCO og Brügges julemarked finner sted  i den idylliske gamle-
byen. Julemarkedet byr på himmelske smaker og dufter, fantastisk  julestemning og tradisjonsri-
ke  boder fylt til randen med  lokale retter og ”julegaver”.  Og husk at dersom du er spesielt glad i 
øl, sjokolade eller begge deler, blir Belgia trolig  ditt nye favorittland.  

Fredag:  Hjemmefra- Brüssel Dere blir hentet med buss fra Rygge som tar dere med opp til Oslo 
Lufthavn Gardermoen. Her sjekker vi inn på flyet til Brüssel, avgang kl.11,40. Etter 2 timer lander vi i 
Brussel og tar plass i bussen som tar oss med inn til sentrum av byen. Her sjekker vi inn på vårt  
sentralt beliggende  Pentahotel Brussel City Centre hvor vi skal bo i 3 netter.  Vi får litt fri om etter-
middagen før vi samles til felles middag. 

Lørdag og søndag: I Brüssel  Frokost og middag inkludert hver dag. Den første formiddagen møter 
vi vår lokalguide. Guiden tar oss med på en tur i buss og til fots i sentrum av Brüssel. Vi får høre om 
de mest kjente severdighetene samt se det koselige julemarkedet på historiske Grand Place. 
Guiderunden avsluttes før lunsj. Resten av søndag og hele mandag fri til avslapning, hygge samt 
utforske denne spennende byen nærmere på egenhånd.  Den andre dagen drar vi på utflukt til 
Belgias kanskje vakreste by; Brügge som bare ligger en drøy times kjøring fra Brüssel. Brügge med 
sin unike gamleby , flotte arkitektur, koselige små gater, en god atmosfære på julemarkedet og for 
ikke å snakke om alle de små sjokoladebutikkene med egenprodusert konfekt. Vi får noen timer 
her før vi returnerer til Brussel.  

Mandag: Brussel--Hjem Vi spiser frokost på hotellet, og får formiddagstimene fri, før vi pakker i 
bussen og tar oss med til flyplassen. Her sjekker vi inn på  direkteflyet tilbake til Oslo Gardermoen 
avgang kl.14,35. Etter 2 timer er vi tilbake i Norge og tar plass i bussen som tar dere de siste milene 
tilbake mot Rygge. 

FSF Rygge 
Julemarkedstur Brüssel & Brügge (2.-5. desember 2022) 

Pris kr.  7 290,- per person  
Tillegg for:  
- Enkeltrom  kr  1 650,-   
 
 
 
 

Prisen inkluderer: 
- All buss- og flytransport  
- 3 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 
- 3 frokoster og 3 middager 
- Alle utflukter som beskrevet 
- Reiseleder med på hele turen 


