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

Julmässa på
Wapnö Slott
Julmässa i Halland
1-dagsresa
Avresa 17/11
Wapnö Slott bjuder in till julmässa. Hallands och
västkustens stora julevenemang i genuin miljö. Det
fantastiska gamla spannmålsmagasinet, som är
Hallands största korsvirkeshus, fylls av hantverkare
av alla de slag. Eneslöjd, keramik, silversmide, handstöpta ljus, svepaskar, textilt hantverk och en mångfald av Sveriges bästa hantverkare finns på plats.
I gården fylls matbodarna med julens alla delikatesser. Här finner ni mat av olika slag - grönkål, julgodis,
stenugnsbakat bröd, goda sylter och safter, småländsk chark, lutfisk m m.
Jul på Wapnö utanför Halmstad lockar över 16 000
besökare varje år och är västkustens största julmässa. Sammanlagt deltar över 90 hantverkare, gårdsföretag och småskaliga tillverkare av mat på mässan.
Wapnö är en av landets största och mest intressanta
gårdar - här finns ett eget mejeri och provsmakning
av gårdens egna produkter. I ladugården bor 1400
kalvar och kor. Glöm inte ett besök på gårdsmejeriet
där du får se hur mjölken blir till.

Program

Vi kör från Hagestad kl 07.30 - Borrby, kiosken kl 07.40 Skillinge, torget kl 07.50 - Simrishamn, godsmagasinet
kl 08.05 - Gärsnäs, jvgstn kl 08.20 - Tomelilla, jvgstn kl
08.40 - Ystad, OBS ny påst. plats. - Industrigatan vid
f.d. militärparkeringen kl 09.00 - Skurup, E65-rasten
kl 09.20 - Svedala, Circle K kl 09.40 - Malmö, Jägersro
travbana kl 10.00 - Lund södra, Circle K kl 10.20 och
vidare direkt till en restaurang, där vi njuter av en fantastisk julbuffé med mycket hemlagade delikatesser.
Mätta och belåtna fortsätter vi sedan till Wapnö Slott
och julmarknaden. Hela eftermiddagen tillbringar vi
på Wapnö och när vi kommer ut från slottet, väntar en
god kopp kaffe med kaka från busscaféet på oss. Vid
17-tiden sätter vi oss bekvämt i bussen och är åter i
Skåne på kvällen efter en härlig julresa till Wapnö Slott!
Pris och avgångar

17/11						950:I resans pris ingår: Bussresa, julbuffé inkl. lättöl , julmust el. vatten,
inträde till Wapnö Slott samt eftermiddagskaffe med kaka.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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