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JULBORDSKRYSSNING PÅ MÄLAREN
- med julmarknad på Vallby Friluftsmuseum

Upplev Mälaren i vinterskrud när M/S Havsörnen tar oss ut till en enastående
naturupplevelse fylld av stillhet och skönhet. Ombord upplever vi värme, trivsel och god
mat som ger oss en försmak av julen innan vi avslutar dagen med gammaldags julmarknad
på Vallby Friluftsmuseum. Här finns något för alla som älskar julen!

30/11 2019

795:-

Avresa från Järna, Järnvägsstationen, kl 09.10, Södertälje Torg kl 09.30 och Nykvarn C,
busshpl, kl 09.50.
Vi kör till Västerås, där besättningen på M/S Havsörnen väntar med varm glögg när vi lägger ut
från kaj vid kl 11.30. Färden går lugnt och stilla medan vi kryssar bland Mälarens skärgårdsöar.
Skulle vädrets makter mot all förmodan inte vara med oss utan det blir kraftig vind eller
isläggning ligger vi i stället kvar till kaj – varmt och ombonat! Den sköna fartygsatmosfären i
kombination med trevligt sällskap ger oss en härlig försmak av julen. Vi avnjuter det klassiska
julbordet ombord där lokalproducerade produkter från bla Åsby Kött & Vilt och Siljans Lax står
i fokus, och självklart avslutas det med kaffe och dessertbord innan vi lägger till vid kaj igen
kl 13.30. Åter i land kör vi den korta sträckan till Vallby Friluftsmuseum. På området finns bla
ett 40-tal trä- och stenhus, med tillhörande miljöer och här startar julen den första helgen i
advent med en gammaldags julmarknad. Här finns något för alla som längtar efter julen och i
marknadsvimlet kan man inte bara höra de klassiska julsångerna och se spår efter gårdstomten
bland frostnupna gårdar, utan också hitta genuint hantverk i gemytlig miljö. Här finns inte bara
stickade produkter, smide, tomtar och kransar utan också honung, karameller, bröd och mycket
mer! När marknaden stänger kl 16.00 är det dags att vända hemåt igen, med en härlig julstämning
inombords. Åter i Södertälje ca kl 18.00.
I priset ingår:

Bussresa
Julbordskryssning med M/S Havsörnen
Traditionellt mindre julbord ombord – dryck ingår ej
Besök på Julmarknaden på Vallby Friluftsmuseum

