Julmarknadsresa till nora!
Lördag 7 december 2019.

Kl.10.30 – 13.30 Gammaldags julmarknad i Nora.
Nora Julmarknad arrangeras alltid andra helgen i advent. En utomhus julmarknad då stadens
centrum fylls upp av marknadsstånd där vi kan köpa hantverk, gårdsprodukter och annat
smått och gott. Vi finner cirka ett 90-tal knallar och hantverkare som bjuder ut till försäljning.
Julstämningen går inte att ta miste på. Även alla butikerna i Nora håller öppet.
Kvarteret Bryggeriet som ju såklart också ligger i Nora välkomnar oss även dit för att njuta av
julstämning i genuin hantverksmiljö! Butiker med julerbjudanden, öppna ateljéer och
verkstäder och café med hembakat.
Man kan också få uppleva/se gammaldags jul i unik bevarad 1800-talsmiljö på Göthlinska
gården. Se “Femina fashion”, en utställning med kvinnligt mode ur familjen Göthlins garderob
1890-1930. Servering av glögg och pepparkaka. Drop-in besök, entré 40 kr betalas i entrén.
Kl.14.00 – 16.00 julbord på Restaurang Svampen, Örebro.
Vi tar hissen upp och intar julbord på hög höjd med utsikt över Örebro. Här har man dukat
fram det ”lilla” julbordet som består av: 3 sorters sill, lax, rom sås, julskinka, ägghalvor,
rödbetssallad, potatissallad, senapsmarinerad blomkål, kokt potatis, Janssons frestelse,
revbensspjäll, köttbullar, prinskorv, fisk & ostar. Som avslutning finns kaffe med mjuk
pepparkaka och chokladpudding. Vatten, bubbelvatten eller julmust ingår till maten.
Kl.16.45 åter Pålsboda.

Kl.17.40 åter Hällestad.

Kl.18.45 åter Norrköping.

I resans pris ingår: *bussresa, *vistelse på Nora julmarknad samt *julbord på Rest. Svampen.

Pris: 550:-/person.

Anmälan till: 0122 – 505 92.

Hållplatser - julmarknadsresa till Nora
07.00 Norrköping, Resecentrum hållplatsläge C3-C6
07.20 Svärtinge, hpl Skarsätter (vid affären)
07.23 Svärtinge, hpl Ryssnäs
07.25 Vistingekorset, hpl Vistinge
07.30 Finspång, hpl Butbro (vid 51:an)
07.33 Finspång, hpl Risinge Kyrka
07.35 Finspång, Bävervägen
07.38 Finspång, hpl Skatglädjen, (Ica Hårstorp/ Taxi Finspång)
07.39 Finspång, hpl Storängsskolan (Ängslyckan)
07.40 Finspång, hpl Laduvägen (Netto)
07.44 Finspång, hpl Gröna vägen (Päronträ´t)
07.46 Finspång, hpl stationen
07.49 Finspång, hpl Bergska skolan
07.50 Finspång, hpl Myrmalmskiosken
07.51 Finspång, hpl Mellangrind
08.00 Sonstorp, hpl Grytgölsvägen (vid bageriet)
08.05 Hällestá, hpl kyrkan
08.10 Prästköp, hpl Prästköp
08.15 Ljusfallshammar, hpl Högamon
08.35 Hjortkvarn, mackplan
08.45 Svennevad, Sörens Platta
08.55 Pålsboda, kiosken
09.10 Kävesta, hpl Circle K macken
09.40 Örebro, Fredsgatan/Myrorna

