VÄLKOMNA MED TILL SMÅLANDSJUL PÅ HUSEBY
NORDENS STÖRSTA JULMARKNAD
17-18/11 2018

2 dagar
fr 1 750:-

Möt unikt och genuint hantverkskunande och handla läckerheter av landets bästa småskaliga mathantverkare
på Nordens största julmässa. På julmarknaden deltar cirka 170 utställare
som ställer ut över hela bruket. En fantastisk och magisk stämning utlovas.
Vi besöker även Orrefors Kosta Boda
på hemresan.
Dag 1 Örebro - Växjö
Vi lämnar Örebro (kl 07.00) och reser söderut. Vi stannar för fika efter vägen.
Vi åker till Huseby Bruk som bjuder på allt
man kan tänka sig och lite därtill (ca två
mil söder om Växjö). Väl framme är det
dags att börja botanisera bland allt som
kan behövas inför den stundande julhelgen.
Smålandsjul på Huseby är landets största
julmässa för genuint hantverk. Sammanlagt deltar ett 100-tal utvalda hantverkare i lokaler inomhus och utomhus.
Här finns sameslöjd, glaskonst, textilt
hantverk, korgmakeri, träslöjd, tomtar i
alla slags tekniker, keramik, marschallkonst, vackert stöpta ljus, kläder mm.
Provsmaka julens godaste delikatesser
i över 70 montrar på Husebys julmässa.
Här hittar du svenska gårdsföretag och
småskaliga tillverkare av specialiteter och
delikatesser som hör julen till. Korvar och
skinkor, hembakad ostkaka, hemlagad
marsipan, karameller från Mariannelund,
julhällbröd, Husebys egen glögg, svagdricka, lagrade ostar från Osthuset, syltar och marmelader, rökt fisk och korvar,
bröd från Röstånga och massor av andra
specialiteter i landets största julsaluhall.

Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

Lunch äter man på egen hand. Julmässan på Huseby låter ingen gå hungrig.
Välj mellan full julbuffé, risgrynsgröt och
skinksmörgås, öländska kroppkakor, urgoda räkrullar, grillade rätter eller en god
korv med bröd.
Vi rekommenderar en guidad tur i slottet. Under julmässan hålls slottet öppet
och du kan vandra på egen hand genom
gemak och salonger och uppleva känslan
av Florence Stephens (fröken på Huseby)
vackra hem, inrett i stil från sent 1800-tal.
Priset för inträde är 50:-/person (ingår ej).
Varje kväll tänds 500 marschaller och 200
julgranar som sprider en fantastisk och
magisk stämning.
Mätta och belåtna och med en dag fylld
med jul tackar vi Huseby bruk för denna
gång och styr bussen mot Elite Stadshotellet i Växjö för övernattning. Vi äter en
gemensam middag på hotellet. Ca 33 mil.

Avresedatum: 		
Resdagar:

17/11
2

Pris per person 		

1 750:-

Frivilliga tillägg:
Enkelrumstillägg 		
Avbeställningsskydd
Reservation av plats i buss

200:150:200:-

I resans pris ingår:
• Bussresa
• 1 övernattning med del i dubbelrum inkl
halvpension från middag dag 1 till frukost
dag 2
• Utflykter enligt program
• Julmarknad på Huseby
• Rundvisning på Orrefors Kosta boda
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Läs mer om våra påstigningsplatser på
hemsidan eller ring för information.

Dag 2 Växjö - Örebro
Efter frukost lämnar vi hotellet fyllda med
intryck och upplevelser.

Speciellt: En stor del av Husebys julmarknad är utomhus så anpassa klädsel
efter väderlek.

På vägen hem besöker vi Orrefors Kosta Boda som är ett av världens främsta
varumärken inom glas och glaskonst. I
anslutning till bruksmiljön ligger Kosta
Boda-butiken som är fylld med bruks- och
konstglas till fyndpriser. Här finns hela
Kosta Bodas utbud i hela sin design och
färgsprakande prakt.

Tips:
husebyjul.se
www.kostaboda.se
www.kostaoutlet.se

Vi stannar för lunchpaus efter vägen.
Resan fortsätter mot Örebro där vi beräknas vara ca kl 17.00 efter några trevliga
dagar tillsammans. Ca 35 mil.

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

Vårt hotell i Växjö
Elite Stadshotellet Växjö ****
Kungsgatan 6, 352 33 Växjö
Tel: 0470-134 00
www.elite.se/sv/hotell/vaxjo/
Antal rum: 163 - med dusch, toalett, TV
Ett pampigt och vackert hotell med anor
från 1853 som ligger mitt i Växjös centrum med affärer, restauranger och centralstationen alldeles inpå knuten. På hotellet
finns hiss, restaurang och bar.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

