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JULBORD MED VINTERKRYSSNING PÅ STÅNGÅN, KINDA KANAL –
med julmarknad på Brunneby Musteri
På Brunneby Musteri pågår en av Östergötlands mysigaste julmarknader! Hela området är klätt i julskrud där
mängder av marschaller och granar bidrar till att ge oss den rätta julstämningen. Lokalerna fylls av knallar
som erbjuder vackra hantverk och lokala matvaror och även gårdsbutiken är fylld med delikatesser, så här
finns alla möjligheter att hitta perfekta klappar eller godsaker som hör julen till! Vi stannar också till vid
Cloettas fabriksförsäljning innan vi avslutar dagen ombord på M/S Kind med en vinterkryssning där utsikten
över ett Linköping i julskrud ger en magisk inramning till det klassiska julbordet som väntar.
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895:-

Avresa från Nykvarn C, busshpl, kl 08.40. Södertälje Torg kl 09.00 och Järna, järnvägsstationen, kl 09.20.
Vi kommer till Brunneby Musteri där man i över 65 år på olika sätt tagit väl vara på granngårdarnas frukter och bär och
för den som önskar finns här möjlighet att hitta smakfulla julklappar – utbudet är stort! I Brunnebyhallen pågår den
mysiga julmarknaden, där ett 50-tal utställare erbjuder både hantverk och mathantverk så här finns något för alla. Ta
dig tid att gå runt och botanisera bland fantastiska, handtillverkade produkter och hitta de där perfekta julklapparna.
Passa också på att hitta de där speciella läckerheterna till julbordet - dofterna och smakerna är en upplevelse i sig. Här
hittar du ost, korvar, skinka, bröd, ostkaka, kalvdans och andra godsaker som hör julen till. Gårdsbutiken är varm och
julbonad och doftar av glögg och juleljus. Här finns enbärsdricka och Herrgårdsmust, glögg, julkorgar och mängder av
gårdens produkter – gåvor som garanterat ger glada miner i jul! Här finns alla möjligheter att hitta unika presenter till
nära och kära innan vi fortsätter vår färd till Ljungsbro och Cloettas fabriksbutik. Här finns full sortering av Cloetta
Fazers produkter och vi kan också köpa andrahandssorterad choklad till reducerade priser innan vi beger oss till hamnen i
Linköping, där M/S Kind väntar för att ta oss med på en stämningsfull tur. Vi släpper förtöjningarna kl 15.00 och kryssar
fram utmed Stångån så långt väder och vind tillåter. Ombord njuter vi inte bara av ett vackert vinterupplyst Linköping
som passerar utanför utan också av fartygets personliga julbord i en varm och ombonad skeppsmiljö. Vi tar för oss av
maten som är tillagad i fartygets skeppskök och julbordet är traditionellt med en personlig twist. Omkring kl 17.00 är vi
tillbaka vid kaj igen, där bussen väntar. Vi är tillbaka i Södertälje ca kl 19.00, mätta och belåtna – fyllda med julstämning!
I priset ingår;

Bussresa
Besök på julmarknaden i Brunneby
Stopp vid Cloettas fabriksförsäljning i Ljungsbro
Julbordskryssning på Stångån med M/S Kind
Traditionellt julbord ombord inkl måltidsdryck och kaffe

