Här finns julstämningen med tomtar, julmat, musik, nycirkus och alla klapparna. Julhyttsillen bara måste
upplevas och smaken av den hemgjorda småländska ostkakan är nästan omöjlig att glömma bort!
Dag 1
Efter upphämtning går resan till Bellas
Place i Bromölla. Vi kliver direkt in i en
miljö som är hämtad ur en 50-talsfilm
med rock´n roll, filmstjärnor och
kromade lister. Här njuter vi av en god
förmiddagsfika innan vi åker vidare
norrut mot Kosta.

med sina 20 000 kvadratmeter
shoppingyta erbjuder märkeskläder,
sportartiklar, heminredning och skor till
riktiga outletpriser. Kanske hittar du den
perfekta julklappen? Efter en härlig dag
i julens tecken, påbörjar vi vår hemresa.
Vi tar farväl, vid påstigningsplatsen
framåt kvällen!

Vi samlas i glasbruket för att
tillsammans avnjuta och uppleva
luffartraditionen Hyttsill i kombination
med traditionell julmat såsom Janssons
Frestelse, köttbullar, prinskorv, skinka,
och övriga delikata julbordsfavoriter. Till
efterrätt serveras det såklart en äkta
småländsk ostkaka med grädde och
sylt. Efter Hyttsillen får vi god tid att
strosa runt i egen takt och utforska av
Kostas berömda julmarknad.

HYTTSILL
Hyttsill är ett gammal umgänges- och
mattradition som har sitt ursprung från
glasbrukens storhetstid. När dagens
arbete var slut för glasblåsarna kom
ugnarna till användning för matlagning
och den varma omgivningen kring
ugnen
blev
till
en
naturlig
umgängesplats. Hyttsillsmat består
först och främst av insaltad sill tillagad
med lök och grädde. Till matbordet hör
även isterband, saltfläsk och bakad
potatis med kryddsmör som är typisk
mat för trakten. Till kaffet serveras
ostkaka, sylt och grädde.

Här får snön marken att gnistra och från
bodarna hörs skratt och småprat. Tre
miljoner juleljus lyser upp och ramar in
hela marknaden. Njut av dofter och
smakprover av jul och florera bland
presenter till både stor som liten. På
området hittar vi även Kosta Outlet som

Avresedatum 2019
15 november
21 november

Pris: 725:- /person
I priset ingår:
● Resa i modern turistbuss
● Förmiddagsfika, Bellas Place
● Förstärkt Julhyttsill
● Entré -Kosta Julmarknad
● Möjlighet till shopping, Kosta
Outlet
Påstigningsplatser:
Malmö, Lund, Gårdstånga, Hörby,
Tollarp, Kristianstad, Bromölla.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
*Med reservation
ändringar!
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