
 

Julen er indbegrebet af hygge, og der er intet som de københavnske gader klædt på i deres fineste 

julepuds, der kan få spredt julestemningen blandt byens besøgende og lokale. Små julemarkeder 

popper op i gaderne, hvor man kan varme hænderne på en kop varm gløgg og mæske sig i æble-

skiver i selskab med venner og familie. 

 

Julesæsonen i København er fyldt med liv, festlighed og duften af brændte mandler. Ikke mindst på 

byens mange julemarkeder er julestemningen høj. Und dig selv en juletur, hvor du kan finde dejlige 

julegaver, eller nyd blot atmosfæren. Om det er i Tivoli, Nyhavn eller på Højbro Plads, nydes jule-

tiden i København bedst på julemarked. 

 

I Tivoli bliver den historiske have fyldt med glimtende julelys, de fineste små træhuse pyntet med 

grangrene og snedækkede træer, der tilsammen skaber den perfekte nordiske julestemning. Jule-

manden og hans rensdyr kommer selvfølgelig også for at byde alle velkommen til havens 27 for-

lystelser og det hyggelige julemarked. Omkring 60 stande vil være pakket med alle de juledekora-

tioner, snacks, søde sager og varme drikke, du kan tænke dig. Du kan endda fikse nogle af jule-

gaverne i standene med strik, læder, håndværk og delikatesser. Entréprisen til Tivoli er med i turens 

pris. 

 

Efter en hyggelig dag starter hjemturen til Rødekro kl. 19.00. 

 

Praktiske oplysninger: 

Afgang fra FOA Sønderjylland kl. 9.00, forventet hjemkomst 

ca. kl. 22.30. 

Pris pr. medlem kr. 375,- ikke medlem 425,- som betales 

ved tilmelding. 

Prisen inkluderer bus, indgang til Tivoli samt et rundstykke 

og kaffe i bussen. 

Turen arrangeres efter først-til-mølle princippet og kun med bussen fuld, da det er afgørende for 

prisen - der vil ikke være mulighed for opsamling 

 

Tilmelding (som er bindende) via vores hjemmeside www.foa.dk/afdelinger/foa-

soenderjylland/aktivitetskalender, mail eller telefon til afdelingen senest den 2. december 2022 

 

Deltagerbetaling indbetales på konto 7930-1349456. Tilmeldingen er først gældende når man har 

tilmeldt sig elektronisk og vi har modtaget betalingen. Husk at skrive ”juletur – København” i 

meddelelsesteksten. 
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