Bokning: Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Jul på Liseberg
Julmarknad på Liseberg, shopping i Göteborg
samt hemlagat julbord på vägen hem!
2-dagarsresa
Avresa: 21/11
Liseberg i julskrud är fantastiskt vackert! Alla
ljusslingor och doften av glögg gör att det blir
riktig julstämning! I marknadsstånden kan man
handla allt som hör julen till, från dekorationer
till god mat! Inträde till Liseberg och ett fantastiskt gott hemlagat julbord på vägen hem ingår
i resans pris.

Program
Dag 1
Uppsamling: Vi hämtar i Hagestad, Gamla Mälarhusvägen
164 kl 08.10 - Borrby, kiosken kl 08.15 - Skillinge, torget
kl 08.25 - Simrishamn, godsmagasinet kl 08.40 - Gärsnäs, jvgstn kl 08.55 - Tomelilla, jvgstn kl 09.15 - OBS. Ny
påstigningsplats, Industrigatan vid f.d. militärparkeringen
kl 09.35 - Skurup, E65-rasten kl 09.55 - Svedala, Circle K kl
10.10 - Malmö, Jägersro kl 10.30 vidare mot Göteborg.

Dag 2
Frukost och utcheckning. Förmiddagen är fri för shopping
på julpyntade Avenyn och shoppingcentret Nordstan. Vi
lämnar Göteborg kl 12.30 och på vägen hem stannar vi på
en mycket trevlig restaurang för att avsluta resan med ett
fantastiskt gott hemlagat julbord. Mätta och belåtna är vi
åter i Skåne mot kvällen, efter en härlig julmarknadsresa
till Göteborg och Liseberg!

Pris och avgång

21/11

1995:-

I resans pris ingår: Bussresa, 1 natt i dubbelrum inkl frukost, inträde
till Liseberg, julbord dag 2 samt bussvärd/bussvärdinna.
Enkelrumstillägg:				

375:-

Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

Bokning
Tel 0411 - 52 41 75 eller på www.hagestadtouring.se

Vi gör ett stopp för lunch på Hallandsåsen. Därefter fortsätter vi mot Göteborg och Lisebergs vackert julpyntade
tivoli. Vi stannar här i ca 3 timmar och checkar sedan in på
Hotel Opera. Hotellet ligger väldigt centralt vid järnvägsstationen och Nordstan med alla sina butiker.

Bra att veta
Kontant betalning för köp ombord på bussen (SEK).
Bagagevikt: 40 kg/person
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