GAMMALDAGS JULMARKNAD
VID FALU GRUVA INKL JULBUFFÉ
SÖNDAGEN DEN 9/12 2018
725:-

Det är något magiskt över Falu Gruvas
julmarknad, mitt i världsarvsmiljön där
170 hantverkare säljer sina julprodukter, granar, varm glögg och delikatesser. Hästskjuts, julsånger och kolbullar, ja allt som hör en gammaldags
julmarknad till.
Julmarknaden vid Falu Gruva, hålls för 15
året, mitt i det mer än 1000 år gamla industrilandskapet, vid gruvan.
• Hantverkare, handplockade från Dalarna och Mellansverige radar upp sina godsaker och hantverk i marknadsstånden
på Gruvplatsen och i Världsarvshuset.
• Dofter av glögg och eld, och smakprov
på godsaker erbjuds här och där. Den
som vill ha något mer i magen kan köpa
fika med hembakat bröd och lättare mat i
vissa av marknadsstånden.
• Marschaller tänds längs hela promenadvägen Berghaptmansgatan, fr Folkets
Hus till Falu Gruva kl 15-17 och de flesta
butiker håller söndagsöppet i den gammaldags faluröda stadsdelen Elsborg under gruvans julmarknad.

Gruvplatsen är plan och lättpromenerad.
Det finns flera wc-faciliteter att tillgå.
Informationskartor finns i Världsarvshuset och det går också bra att fråga julvärdarna i gruvans utomhusentréer.
Reseprogram
Vi åker kl 07.00 från Örebro, Västhaga,
Circle K / Scandic Hotell. Vi beräknas att
vara i Dalarna ca kl 10.00 då julmarknaden öppnar.
Kl 14.45 åker vi till Restaurang Dalasalen vid Reglementet, ca 7 minuters bussresa. Här serveras vi en julbuffé inkl
måltidsdryck.

Datum:

9/12

Pris per person

725:-

I resans pris ingår:
• Resa i turistbuss
• Entré till julmarknaden
• Julbuffé inkl måltidsdryck på
Restaurang Dalasalen
• En trevlig upplevelse
Tidtabell
07.00 Västhaga, Circle K / Scandic Hotell
07.10 Örebro, Resecentrum hpl A
07.40 Lindesberg, stora rastplatsen
vid RV 50

Mätta och belåtna sätter vi oss tillrätta i
bussen och påbörjar resan hemåt.
Välkommen med på en magisk julmarknadsresa mitt i världsarvsmiljön.

Att hitta julklappar här är en enkel sak.
Förutom marknadssäljare finns ordinarie
butiker och hantverkare på gruvområdet.
Inredningsbutik, stensliperi, silversmed,
emaljskyltar, antik- och kuriosabod, poolaffär och gruvbutik med souvenirer, presenter och litteratur kopplat till gruvan.
Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs våra särskilda resevillkor.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

