Resa med el-veterantåg till Eskilstuna där det pågår hela tre olika julmarknader söndagen den 3
december.
För 7:e gången arrangerar Munktellmuseet julmarknad inne i museets goa värme. Som vanligt
kommer deras tomtar att transportera en del av de ca 1600 besökare de brukar ha, till och från
museet med traktor och vagn. Museets egen tomte finns på plats och för den som är sugen finns
det naturligtvis servering. Marknaden är öppen söndag 11-15.
Rademachersmedjornas traditionella julmarknad pågår 10 - 16. Under marknaden finns mat och
hantverk till försäljning i en vacker och stämningsfull miljö. Dessutom levande hantverk, visning
av museets julbord från 1850-talet. Tomten kommer klockan 15.00 och bjuder på godispåse till
alla barn och dans kring granen. Leksmedjan Smetuna är öppen för lek
Adventsmarknad pågår även i Gamla Staden, Eskilstuna mellan klockan 12-16. Julmarknaden
finns på Köpmangatan, Rådshustorget samt Gamla Teatern.
Vi reser med våra mysiga 30-talsvagnar draget av vårt orange malmtågslok Ma408 genom det
Sörmländska landskapet på den gamla TGOJ banan från 1870-talet.
Vår tågkiosk är öppen under hela resan. I kiosken säljer vi gott fika och leksaker etc, vi tar
kontanter, swish och kort.
Vill du bara resa krävs ingen förbokning, då köper du biljetter på tåget.
Erbjudande:
Om du förbokar din resa kan du även boka en tågfrukost bestående av fralla, kaffe eller te och ett
glas apelsinjuice för 60 kr/person. Bokning görs via epost till boka@fsvj.se senast den 17/11.
Betalning sker enligt uppgift du får efter bokningen.
Det går även att köpa biljetterna och frukost direkt mot kortbetalning i vår Webshop. OBS: Alla
biljetter delas ut på tåget.

Välkomna ombord!

Fastställd tidtabell
08:37 Oxelösund, Avgång
08:58 Nyköping Södra, Avgång
09:25 Vrena, Avgång
10:05 Hälleforsnäs, Avgång
10:32 Eskilstuna Ankomst
15:30 Eskilstuna, Avgång
15:59 Hälleforsnäs, Ankomst
16:39 Vrena, Ankomst
17:05 Nyköping Södra, Ankomst
17:25 Oxelösund, Ankomst
Biljetter;
Från Oxelösund, Nyköping Södra Och Vrena
Vuxen från 15 år 300 kr t/r
Barn 4-14 är 200 kr t/r
Från Hälleforsnäs
Vuxen från 15 år 150 kr
Barn 4-14 år 100 lr
Våra fordon är av äldre modell och därmed trånga och inte anpassade för rullstolar och rollatorer
etc. På- och avstigning sker med lösa pallar från banvallen, vilket förutsätter att resenärer kan ta
sig fram till tåget samt kliva på- och av själva. Vi ber om överseende med detta!

