Tågkryssning till Stockholm

Kalmar Veterantåg anordnar en julmarknadsresa till
Stockholm den 2-4 december 2017
Pris för tågresan inkl måltider är
Avresa från Kalmar ca kl 18:30 fredag 2 december och åter i
Kalmar söndag förmiddag 5 december. I vårt trevliga och bekväma tågsätt finns restaurangvagn, clubvagn, sitt- och
sovvagnar.

I resans pris ingår:

3 700:- per person i 2-bäddskupé
Kom med din anmälan snarast
www.kalmarveterantag.se/resor eller
per telefon 0709-498 444
Passa på att koppla av med en resa
till Stockholms alla begivenheter.

- Tågresa i 1:a klass tur och retur
- Logi i 2-bädds sovkupé (2 nätter)
- 2 middagar, fredag och lördag
- Frukost lördag
- Brunch söndag, all mat serveras i vår restaurangvagn
- Sång och musik i clubvagnen fredag och lördag kväll
I Stockholm disponerar ni lördagen för egna aktiviteter. Tips! Besök någon av Stockholms julmarknader.
Du har möjlighet att boka biljetter till Tomas Ledin på Cirkus.
Matinéföreställningen som startar kl 15.00, förställningen pågår ca
2,5 timmar och är slut 17.30, så du hinner tillbaka till tåget i god tid.
Biljettpris från 395 kr beroende på var du vill sitta. Vill du ha hjälpa
att boka biljetter så ordnar vi det. Mer information www.cirkus.se

Få svenska artister så lång och framgångsrik karriär. Under de hektiska
åren 2011 - 2015 radade Tomas upp ett pärlband av succéer. Hösten 2011 premiär för den kritikerrosade krogshowen Ledin Showtime. Succén
spelades under 4 säsonger för drygt 250 000 personer. Medverkade i ”Så
mycket bättre”. Sommaren 2012 - släpptes listettan och det guldsäljande dubbelalbumet ”40hits/40år”,
var första artisten till SVTs ”Allsångsscenen är din”, en direktsänd hyllning. Hösten 2013 - kom
folkmusikalbumet ”Höga Kusten”, även det en etta på försäljningslistan. Albumet sålde guld, tilldelades en
Grammis. Våren 2014 - gjordes en framgångsrik konsertturné med Höga Kusten Kapellet, som förlängdes
in i sommaren. Sommaren 2015 - en klassisk sommarturné i Norden. ”Livs Levande Ledin” sågs av drygt
180 000 personer. Räkna med en spektakulär show i högt tempo och med glimten i ögat. Med en artist
vassare och mer laddad än någonsin.

Julfirandet på Skansen börjar första advent. Då
öppnar den traditionella julmarknaden som har
funnits sedan 1903. Här dignar bodarna av mat,
godsaker och julpynt. Brasorna tänds i kulturhistoriska husen, där det också dukas julbord, pysslar och
pyntas och granarna kläs. Välkommen - mer information finns på www.skansen.se

Gamla stans julmarknad hålls varje år på Stortorget i Gamla stan. Det är en gammal tradition som
anordnas av Stockholms-Gillet. Julmarknaden är
öppen från slutet av november och varje dag till
några dagar före julafton mellan kl 11:00 och 18:00.
Välkommen - mer information finns på
www.stortorgetsjulmarknad.com

