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JUL I UPPSALA MED JULMARKNAD VID ULVA KVARN 
Passa på att få en försmak av julen och i lugn och ro hitta inspiration eller klara av en del 

julklappsinköp innan den värsta julstressen infinner sig. Här finns alla möjligheter att hitta den 
perfekta julklappen! Vi börjar i Fullerö Handels stora butik, fylld med presenter och inredning 

innan vi fortsätter till Ulva Kvarn där den stämningsfulla julmarknaden pågår med både mat- och 
hantverksutställare. Vi avslutar dagen på Borgen vid Fyrisån i centrala Uppsala, där lunchjulbord 

med alla ”måsten” väntar i historisk miljö.   
 

  

24/11 2018   895:- 
 

Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 06.50, Järna, Järnvägsstationen, kl 07.10 och Södertälje 
Torg kl 07.30.  Vi kör mot Uppsala, där vi börjar vår dag med ett besök i Fullerö Handel. Här 
väntar kaffe med smörgås i cafét innan vi har möjlighet att ge oss ut i den 2 000 kvm stora 
butiken i jakten på den perfekta julklappen. Badrumsartiklar, barnsaker, doftljus, gjutjärn, glas, 
keramik, krukor, krukväxter, kryddkvarnar, lampor, lampskärmar, ljus, ljuskronor, lyktor, 
marschallhållare, möbler, porslin, smide, tavlor och textilier är bara en del av utbudet – här finns 
något för alla i alla prisklasser! Vi fortsätter till Hantverksbyn Ulva Kvarn där julmarknad pågår 
på området. Här hittar vi Upplands bästa hantverkare och småskaliga mattillverkare och vi njuter 
av härlig julstämning och känner dofterna av ene, levande ljus och god mat.   
Omkring kl 13.00 lämnar vi Ulva Kvarn och kör in till centrala Uppsala. I Borgen som ligger vid 
Fyrisån, står jullunchbordet med alla ”måsten” uppdukat i historisk miljö. Vi tar för oss av alla 
godsaker och äter i lugn och ro innan vi påbörjar hemfärden. Åter i Södertälje ca kl 17.00.  
 
I priset ingår; - Bussresa 

- Kaffe med smörgås i Fullerö Handels Café, och möjlighet till inköp i  
butiken 

  - Besök på Ulva Kvarns julmarknad 
  - Lunchjulbord inkl julmust och kaffe på Borgen i centrala Uppsala 


