
 

Trädgårdsmässan 2015 
Börja planera redan i dag!  

 

Sommarsalongen på Trädgårdsmässan 2015 

Välkommen till årets tema för Nordiska Trädgårdar, sommarsalong! En mässa 
fylld med kreativa designidéer, de senaste trädgårdsmaskinerna, läckra 
trädgårdsprylar och smarta odlingslösningar.  
Allt du behöver för din egen sköna, gröna sommarsalong. 

Nordiska Trädgårdar är den ledande trädgårdsmässan i Norden. Med 55.000 - 

60. 000 besökare, 350-400 utställare och 600 representanter för media kan vi 

också med fog påstå att vi är den största årliga trädgårdsmässan.  

Följ med! Trädklippet och Charterbussen erbjuder en trädgårdshelg den 26-28 

mars. Ni kommer bo på ett hotell som ligger på gångavstånd till mässan.  

Hotell Älvsjö , Stockholm har en vänlig och positiv atmosfär, rimliga 

rumpspriser och nära till pendeltåg. Torsdag till lördag kan du spendera 

timmarna på mässan och dessutom passa på att handla så mycket du vill och 

inte behöva oroa dig för att bära med dig allt, bussen kommer finnas tillgänglig 

för avlastning.  

Är du intresserad på att följa med på årets största trädgårdsevenemang? Det 

hoppas jag!  

Maila in din anmälan till charterbussen.nu@gmail.com.   

Eller direkt nu på plats! Årsmötet Umeå Stads Trädgårdssällskap . 
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Priser och information 

Avresa: 14.00 26/3 

Start: Norrlandsoperaplan, Umeå. Påstigning möjlig längs E4 söderut. 

Flera avgångsorter finns såsom; Stöcksjö, Hörnefors, Nordmaling, 

Husum, Ö-vik och Docksta. 

PRISER 

VID ANMÄLNING AV MINST 21 PERSONER: 3350;-/ PERSON I DEL I 

DUBBELRUM. 

VID ANMÄLAN AV MINST 30 PERSONER(MAX 40): 2600;-/PERSON I DEL I 

DUBBELRUM. 

I PRISET INGÅR 2 ST FRUKOST PÅ HOTELL ÄLVSJÖ OCH 2 ST FRI ENTRÉ TILL 

MÄSSAN FREDAG OCH LÖRDAG. 

 Vid anmälan ange dubbelrum/enkelrum och om ni har några matallergier eller 

andra önskemål.  Enkelrum finns tillgängligt som tillägg på 150 kr. Vid anmälan 

så inbetalas sek 500;- via swish, kontant eller faktura. 

SÅ BJUD IN DINA TRÄDGÅRDSVÄNNER SÅ ATT VI FYLLER BUSSEN MED RÅGE 

….  

BOKA DIN PLATS REDAN NU.  

charterbussen.nu@gmail.com eller 070-2105299. 
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