Magisk

julshow

med julbord,
dans & trolleri

Fre 29 nov
Kulturhuset Sävsjö
Högklassigt julbord
och lika högklassig
underhållning i form av
en fängslande magishow
med Jimmy Svärdhagen,
SM-vinnare i magi 2012,
följt av musikunderhållning.

Boka på tel 0382-57 50 00
Bokning sker via receptionen på Hotel Vrigstad Värdshus.

kryddat med magi på Vrigstad Värdshus
I Vrigstad tisslas och tasslas
det inför jul, där personal
och magiker trollar fram
både läckerheter i matväg
och förtrollande ögonblick.
Vi välkomnar er till ett traditionellt julbord där sill
bord och laxfat i spännande smaker för många är
det stora ögonblicket!
Väl när maten har inmundigats och man är
framme vid det hemlagade godisbordet och den
berömda Vrigstads Ostkaka - då dyker han upp!
2012-års SM-vinnare i Magi Jimmy Svärdhagen
på scen med en magishow som vida överträffar
era förväntningar!
Välkomna till en Magisk julbordskväll i Vrigstad!

Boka på
tel 038257 50 00

Fredag den 29 november bjuder vi på ett happe
ning utöver det vanliga. Då har vi hyrt Kulturhusets
passande lokaler i Sävsjö för att sätta upp en magisk
julshow med Jimmy Svärdhagen. SM vinnare i trolleri
2012 och 2008. Under 2009 tog han sig till semifinal i
TV4-programmet “Talang” och det har också blivit ett
flertal framträdanden i SVT, TV4 och TV3. Lägg därtill
musikunderhållning och inte minst ett riktigt bra JULBORD
med samma höga kvalitet som på Ljunga Park och Vrigstad
Värdshus.
Vi vänder oss i första hand till större sällskap.

Julbord
Övriga kvällar

Julbordsschema
Best Western Hotel
Vrigstad Värdshus
v. 48 Fred. 29 nov
Lörd. 30 dec
				
Sönd. 1 dec

kl. 19.00
kl. 13.00 & 19.00
Magishow (kl. 19.00)
kl. 12.00 & 15.00

v. 49 Torsd.
Fred.
Lörd.
Sönd.

kl. 19.00
kl. 19.00 - Magishow
kl. 13.00 & 19.00
kl. 12.00 & 15.00

5 dec
6 dec
7 dec
8 dec

v. 50 Onsd. 11 dec
Torsd. 12 dec
Fred. 13 dec
Lörd. 14 dec
				
Sönd. 15 dec

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 13.00 & 19.00
Magishow (kl. 19.00)
kl. 12.00 & 15.00

v. 51 Onsd.
Torsd.
Fred.
Lörd.

kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00 - Magishow
kl. 19.00 - Magishow

18 dec
19 dec
20 dec
21 dec

Övriga dagar och tider på förfrågan.

317:/person
Magishow

433:/person

Julbordsweekend
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Samtliga priser ex. moms
Julbordshow

465:/ pers

Best Western Hotel Vrigstad Värdshus
Kyrkogatan 2, 570 03 Vrigstad
0382-57 50 00
info@hotelvrigstad.se

Samtliga priser ex. moms

www.hotelvrigstad.se

