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

Julmässa på
Huseby Bruk
Nordens största julmässa
1-dagsresa
Avresa 17/11
Julmässan på Huseby lockar 40 000 besökare och är
Nordens största julevenemang i sitt slag.
På mässan deltar 170 utställare, ca 100 hantverkare
och 70 gårdsföretag med mat. Dessutom hittar du
flera fasta aktörer som Kronobergsslöjdarna, en
smed, keramiker, lanthandeln och mycket mer.
Smålandsjul på Huseby bruk, 2 mil söder om Växjö
har utställare och matbodar i 14 lokaler inklusive
herrgården. Här hittar du eneslöjd, keramik, smide,
smyckeskonst, halmslöjd, textila hantverk, lappteknik, glaskonst och tomtar förstås - i mängder av
former och material.
Samtidigt skapas Sveriges längsta granallé.
Maten är en höjdpunkt på Huseby - här hittar du
Sveriges största julsaluhall där bara småskaliga
tillverkare och gårdsföretag står. Här dukas upp
spettekakor, lutfisk, julgodis, fiskpatéer, fårost, ost,
Husebyglögg, brännvinssill, ostkaka och strutsdelikatesser och inte minst julens alla charkprodukter.

Program

Hagestad, Gamla Mälarhusvägen 164 kl 08.00 - Ystad
Hälsobacken kl 08.30 -Skurup, E65-rasten kl 08.50Svedala, Circle K kl 09.05 - Malmö Jägersro travbana kl
09.25 - Lund södra, Circle K kl 09.45
Framme på Huseby börjar vi med en julbuffé. Mätta
och belåtna tillbringar vi hela eftermiddagen på Sveriges största julmässa. Vi tar en kopp kaffe och en kaka
från busscaféet, innan det är dags att stiga ombord för
hemfärd kl 17.00
Vi är åter i Skåne på kvällen efter en härlig dag på Huseby Bruk- Nordens största julmässa!
Pris och avgångar

17/11				

850:-

I resans pris ingår: Bussresa, inträde till Huseby Bruk, julbuffé inkl. vatten, lättöl, julmust o kaffe med pepparkaka samt
eftermiddagskaffe med kaka från busscaféet.
Med reservation för prisändringar samt omkastning i programmet.

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