En dagsresa till södra Roslagen

Julstämning på Stora Säby Gård
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Passa på att handla klappar och godsaker inför julen!

Ta med dina vänner och följ med på en spännande dagstur i julens tecken. På mysiga Hökeriet
har vi möjlighet att handla gårdens egna produkter liksom andra varor med lokal anknytning.
Passa på att handla era favoriter. Underbara Stora Säby Gård i Åkersberga blir vårt nästa stopp.
Här finns DesignMagasinet där vi kan handla inredning, presenter och delikatesser ur det breda
sortimentet. På Åkersberga Växtförsäljning finns ett stort utbud av blommor och inredning.
På caféet finns möjlighet att handla gott julfika.

Missa inte en upplevelserik dag i julens tecken!

Resa i moderna och bekväma
turistbussar genom Sveriges vackra
landskap till Stockholm.
Lunch med varmrätt, sallad, dryck, smör,
bröd och kaffe. Värde 75 kr.
Möjlighet att köpa kaffe och smörgås till
förmiddagsfikat.
Mellan förmiddagsfikat och lunchen
sker en presentation och försäljning av
Cloudberry - En naturlig möjlighet till god
sömn, hälsa och välmående.
Ett besök på Stora Säby Gård i Åkersberga.
Här finns DesignMagasinet och
Åkersberga Växtförsäljning.
Besök på mysiga Hökeriet. I butiken kan
vi handla gårdens produkter samt andra
lokala varor.
Samtliga besök är frivilliga och inget
köptvång råder.

Snabbhetspremie!
Alla som bokar sig inom 10 dagar
får en vacker frukostbricka med
julmotiv (motiv kan variera).

Värde: 90 kr

Bli vän med oss på www.facebook.com/svenska.dagsresor

Mer än 900 000 nöjda resenärer sedan 1997
www.svenskadagsresor.se
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Julstämning på Stora Säby Gård
I samband med lunchen får vi en presentation om Cloudberry –
en naturlig möjlighet till god sömn, hälsa och välmående.
Cloudberrys underbart mjuka täcken, kuddar och madrasser görs av
härliga naturmaterial, det skönaste och mest naturliga
du kan ha när du sover.
Väl mött & trevlig resa!
Mikael Melin

Snabbhetspremie!
Alla som bokar sig inom
10 dagar får en vacke
frukostbricka med julmotiv
(motiv kan variera).

Värde: 90 kr!

Allt detta ingår i resans pris:
Resa i moderna och bekväma turistbussar genom
Sveriges vackra landskap till Stockholm.
Lunch med varmrätt, sallad, dryck, smör, bröd och kaffe.
Värde 75 kr.
Mellan förmiddagsfikat och lunchen sker en
presentation och försäljning av Cloudberry - En naturlig
möjlighet till god sömn, hälsa och välmående.
Ett besök på Stora Säby Gård i Åkersberga. Här finns
DesignMagasinet och Åkersberga Växtförsäljning.
Besök på mysiga Hökeriet. I butiken kan vi handla
gårdens produkter samt andra lokala varor.
Samtliga besök är frivilliga och inget köptvång råder.

Boka redan idag! Ring 060 - 66 61 61 eller skicka in svarstalongen här nedan!
Klipp ut kupongen. Fyll i uppgifterna och posta på närmaste brevlåda.

www.svenskadagsresor.se
060 - 66 61 61
Kontrollkupong - Denna del ska du behålla!

Resedatum: 2014-11-10
Avreseplats:
Avresa kl:
Långshyttan,
Sparbankens
Hus,
Klosterg.
07:20
å
07:50
å Vikmanshyttans Livs, Skolvägen
Hedemora,
OKQ8-macken,
Gussarvsg.
08:05
å

OBS! Anmälan är bindande, ev avbokning sker på telefon
060 - 66 61 61. Betalning sker vid påstigning och ni får endast besked om resan blir inställd eller fullbokad.Reservation för ändring i resrutt. Vi reserverar oss mot ev tryckfel.

Boka idag med denna blankett! Resedatum: 2014-11-10
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I resans pris (220:-) ingår:
Dagstur till Stockholm. Lunch med varmrätt, sallad, dryck och kaffe.
Presentation och försäljning av Cloudberrys sängkläder ingår efter förmiddagsfikat.
Kryssa i önskad påstigningsplats:
Avresa kl: Åter ca kl:
07:20
19:15
å Långshyttan, Sparbankens Hus, Klosterg.
07:50
18:45
å Vikmanshyttans Livs, Skolvägen
08:05
18:30
å Hedemora, OKQ8-macken, Gussarvsg.

SVARSPOST
850 622 600
858 00 SUNDSVALL

Anmälan för
personer. Namn
Adress
Postadress
Telnr		 Mobilnr
E-post

Tryck: Kaltes Grafiska AB, Sundsvall

Följ med oss på en trevlig dagsresa till Stockholm. I våra bekväma
turistbussar njuter vi av färden. Vårt första mål för dagen är en trevlig
restaurang. Här välkomnas vi av Cloudberrys medarbetare.

INKL LUNCH

