KONTRASTERNAS RESA - ÅNGTÅG OCH ROSOR 2017
Wij Trädgårdar i Ockelbo och museijärnvägen Jädraås-Tallås Järnväg erbjuder ett
heldagsprogram med trädgård, konst, hantverk, natur och en nostalgifylld tur på räls
efter tuffande ånglok.

WIJ TRÄDGÅRDAR - En historisk bruksmiljö som i frodig grönska erbjuder en för sinnet spännande utflykt i
fantasifulla tematrädgårdar. Här finns något för alla och vi kan lova att här växer inspiration.
Wij Trädgårdar är en nydanande ekologisk trädgårdspark som inbjuder till både lärande och inspiration för den
egna trädgården.
För dig som vill uppleva och lära om trädgård, natur, konst hantverk och mat – eller bara vill göra en utflykt.
Välkommen till Ockelbo - Resmålet för dina sinnen

JÄDRAÅS – TALLÅS JÄRNVÄG - Här upplever du en vacker och tidstrogen ångtågsresa genom mäktig skogsbygd
med blånande berg och glittrande vattendrag utanför fönstret.
Tag plats – och ni är tillbaka till den ”gamla goda tiden” med ånglok, tredje klass träbänkar och idylliska stationer
som passeras i makligt tempo.

PROGRAM 2017
10.00 Välkommen till Wij Trädgårdar
Guidad tur genom parkens olika tematrädgårdar.
11.30 Serverad lunch, samt egen tid att upptäcka
och hämta inspiration av nordisk trädgårdskultur,
konsthantverk mm.

KONTRASTERNAS RESA INNEHÅLLER FÖLJANDE:
Guidning och lunch på Wij Trädgårdar.
Ångtågsresa.
Fika vid Tallås station.

14.35 Tag plats, ångtågsresan startar i Jädraås.

PRIS, DATUM OCH VILKOR:
Pris per person: 445 kr/ inkl. moms.
Programmet gäller från juni till augusti-17.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i
program och menyer.

15.15 Eftermiddagskaffe serveras vid Tallås Station,
där tåget gör ett längre stopp på ca. 30 minuter.

Detta erbjudande gäller för grupper om minst
30 personer.

13.30 Resan går vidare till natursköna Jädraås.

15.50 Återkomst till Jädraås, välkommen åter.

AVGÅNGSTIDER: SÖNDAGAR 25 JUNI - 27 AUGUSTI 2017
Grupper över 80 personer kan boka andra tider efter överenskommelse

Bokas på telnr 0297-554 20, bokning@wij.se

Se även www.wij.se eller www.jtj.org

