
                Kanalbuss i Norsholm AB                                                           Kanalbuss resebyrå Linköping                    
                   Box 86 / Eskilsvägen 30                                                              Apotekaregatan 7 
                   617 21 Skärblacka                      info@kanalbuss.se                  582 27 Linköping 
                   Tel. 011-590 70                            www.kanalbuss.se                  Tel.013-465 59 50 
 

Wapnö julmässa 
2 dagar 

 

Välkommen till Sveriges gemytligaste julmässa! Vi möts av 
hantverkare av alla dess slag och matbodarna är fyllda med 
delikatesser från gårdsbutiker och småskaliga producenter  
– allt av hög kvalitet. Hela gården andas julstämning med 
tända marschaller, julgranar, levande eldar, upplysta fönster, 
julsånger och inte minst julens alla dofter! 
 
Dag 1. Hemorten - Halmstad 
Fyllda av förväntan intar vi våra platser i bussen och reser söderut. 
Vi gör ett stopp på lämpligt ställe utmed vägen för bensträckare och 
möjlighet till något att äta innan vi fortsätter ner mot Halmstad och 
vårt hotell Scandic Hallandia. Vi checkar in och lämnar av vårt 
bagage innan vi styr den korta biten mot resans mål – gemytliga 
Wapnö julmässa! 
 
Det julpyntade korsvirkesmagasinet är fylld med prydnadsföremål 
som vittnar om ett unikt hantverkskunnande från både nya och 
gamla utställare. Även andra våningen på mejeriet är fyllt av genuint 
hantverk, vackra kläder, smycken och mycket mer. I växthuset 
framför gårdsbutiken och ute på mässområdet hittar du en mängd 
spännande delikatesser att smaka på, du har dessutom producenten 
framför dig så du kan ställa frågor om varan och dess ursprung  
– passa på att handla med några läckerheter hem till julbordet! 
 

Efter en dag fylld med hantverk, julmusik och framför allt 
julstämning intar vi våra platser i bussen för att åka ”hem” till vårt 
hotell. Nöjda och belåtna somnar vi gott i skönt bäddade sängar. 
 
Dag 2. Halmstad - Hemorten 

Stärkta av hotellets härliga frukostbuffé packar vi in våra 
julklappsfynd och oss själva i bussen för hemfärd. Vi intar ett stopp 
på lämpligt ställe för möjlighet till något att äta innan vi slutligen når 
våra hemorter. Vi tackar för denna gång samt önskar varandra en 
riktigt God Jul! 
 

 
Med reservation för ev. ändringar 

Välkomna på resan! 

     
Avresa: 25/11 2023     
Pris: 1 820:- pp (del i dubbelrum) 
Enkelrumstillägg: 430:- pp 
 
Avgångstider 
08:10 Skärblacka Eskilsvägen 23  
08:30 Norrköping Resecentrum C3-C6 
09:05 Linköping Fjärrbussterminal  
09:30 Mjölby McDonald’s  
 
I resans pris ingår 
- Bussresa 
- Besök på Wapnö julmässa inkl. entré 

 
     Hotell 
     Scandic Hallandia 
     www.scandichotels.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.scandichotels.se/hallandia

