495:-

JULMARKNAD PÅ LISEBERG
LÖRDAGEN DEN 1/12 2018

Följ med oss till julmarknaden på Liseberg eller åk till Göteborg och njut
av den underbara julstämningen i city.
Vi har möjligheterna!
Julen på Liseberg glittrar av miljoner
juleljus.
Finns det något som ger mer julstämning
än att strosa runt på en julmarknad?
Frestas av hemlagat julgodis, brända
mandlar och rykande varm choklad bland
blänkande juldekorationer, handstöpta
ljus och julbordets delikatesser.
Längs med huvudstråket finns alla möjligheter att hitta fina klappar till dina nära
och kära. Se den gnistrande isshowen
och hälsa på i Tomtefars julverkstad.
När tårna börjar kännas kalla är ni varmt
välkomna in för att värma er med ett glas
rykande Glühwein eller njuta av julinspirerade menyer på Tyrolen och på familjevänliga Järnvägsrestaurangen.
Runt omkring i parken finns många vintervänliga karuseller att få upp värmen i.
Välkommen till Lisebergs fantastiska vintervärld!
Upplev en
gammaldags
julmarknad
Försäljning av
karameller, körer
som sjunger och granförsäljning. Välkommen att uppleva en jul från från en svunnen tid.
Strålande jul
Här hittar du Lisebergs designmarknad, skridskobanan och flera
restauranger.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Kaninernas Jul
Kom och fira jul
med Lisebergskaninerna.
Traditionell
Julmarknad
Längst med Tyrolen
och Slänggungan
hittar du den
traditionella julmarknaden.
Res tillsammans
till Medeltiden
I Medeltidsbyn vid
Sagoslottet råder
full aktivitet inför
den stundande midvinterfesten.
Upplev en bit
av Lappland
När du tar vägen
in i Lapplandsområdet händer
det något. Eldarna, snön och tystnaden
ger en rofylld känsla.
Hälsa på i Tomtefars julverkstad
I Tomtehuset kan
alla barn kan
lämna sin önskelista till Tomtefar – eller lägga den i den
magiska önskelistemaskinen…

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

Reseprogram
Vi åker kl 09.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. På resan till Göteborg serverar vi kaffe och fikabröd. Vi
beräknas att vara i Göteborg ca kl 13.00.
Entrén till Liseberg ingår inte.
Kl 18.00 avgår bussen mot Örebro. På
resan hem serverar vi vår berömda ”lindbergare” landgång med dryck. Beräknad
hemkost ca kl 22.00
Datum:

1/12

Pris per person
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I resans pris ingår:
• Resa i turistbuss
• Kaffe & fikabröd på resan till Göteborg
• Landgång & dryck på hemvägen
• En mycket trevlig upplevelse
Tidtabell
09.00 Örebro, Resecentrum hpl A
09.10 Västhaga, Circle K / 		
Scandic Hotell
09.20 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
09.35 Kumla, Resecentrum hpl G
09.45 Hallsberg, Ingo vid rondellen
10.00 Brändåsen - Circle K
10.10 Laxå, Burger King

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs våra särskilda resevillkor.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

