Jul på Liseberg
Dagstur

17/12 Karlstad-Grums-Säﬄe-Åmål-Mellerud-Göteborg
I hela nöjesparken möts gästerna av glittrande juleljus i såväl träd som byggnader, och på berget
syns julgransstjärnan i toppen av Lisebergstornet. Under julen förvandlas hela Liseberg till en
glittrande julsaga. Få upp värmen i vintervakna karuseller, gå på klappjakt bland julmarknadens
bodar i skenet av miljoner juleljus. Vi hinner även med en shoppingrunda på stan.
Julmarknaden på Liseberg är Sveriges största. I det varma skenet från miljoner juleljus förvandlas
Liseberg till en gnistrande vacker vintersaga. Inne i parken mötts vi av fem kilometer julgransgirlang
och 1500 granar klädda med totalt tre ton konstsnö – i väntan på leverans av den äkta varan.
Julmarknaden har ett 80-tal bodar och butiker som säljer allt från tomtar och renfällar till sill och
praliner. Självklart finns här också alla julens delikatesser. Parkens restauranger har bullat upp med
massor av god julmat. Den som är riktigt hungrig väljer förstås ett julbord, här finns både klassiskt och
västkustinspirerat. Är man bara lite småsugen kan man mumsa på knäckäpplen, nygräddade våfflor
eller smaskig risgrynsgröt.
Snöra på dig skridskorna och följ med i kaninen Julius skridskoäventyr – eller lägg snygga skär i takt
till musiken på isbanan. Låt allt det magiska omfamna dig och de dina i en uppriktig önskan om en
riktigt god jul. Hälsa på i Kaninlandet och lämna din önskelista till självaste tomtefar.
Välkommen till Lisebergs fantastiska vintervärld. Liseberg slår upp portarna kl. 12.00.
Vi besöker även den stora affärsgallerian Nordstan för shopping.
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Pris: 850:I resans pris ingår:
•
•
•
•

Bussresa t/r
Entré till Liseberg
Förekommande skatter
Reseledningens tjänster

Avgår barnrabatt:

• Barn 0-7 år ..........................-200:• Barn 8-14 år ........................-150:-

Tillägg per person:

• Avb.skydd mot sjukdom...... 75:-

Buss från:

Karlstad
Grums
Säffle
Åmål
Ankomst Göteborg

kl. 09.00
kl. 09.30
kl. 10.00
kl. 10.20
ca kl. 13.00

Hemresa från Göteborg kl. 19.00

www.liseberg.se
www.nordstan.se

