Unna dig en egen julklapp!

HELGPAKET: HANTVERKSURS, JULMIDDAG, BOENDE,
JULFIKA FRE-LÖR 11-12/12 eller LÖR-SÖN 12-13/12

MARIA KLANG
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Bind dina egna personliga
julkransar i juliga Jokkmokk
Ta med en kär vän eller någon i familjen till en inspirerade hantverkskurs i traditionell kransbidning på julmysiga, historiska gästgiveriet Akerlunds mitt i kulturella
Jokkmokk. Ni övernattar och på kvällen njuter ni av
lokalproducerade matupplevelsen ’Jul på bordet’.
Utanför knuten pågår Jokkmokks helhjärtade, juliga och
kulturiga evenemang i de lokala butikerna.
H A N T V E R K S K U R S : Blomsterdesignern Åsa Enlund från Jokkmokks Blommor lär ut sina bästa knep för att skapa personliga och vackra och dekorativa
julkransar till dig själv eller kanske julklappar till dina nära och kära. I priset ingår
halmstomme, grönt och tråd. Mer dekor finns att köpa på plats. (Swish eller
kontant). Du får dessutom 10 % rabatt på hela Jokkmokks Blommors butikssortiment (inredning, ljus, blommor mm) när du handlar på plats i butiken.
’ J U L P Å B O R D E T ’ : en lokalproducerad julmiddag signerad samiska matprofilen Annelie Päiviö som tillsammans med moster Åsa Päiviö bjuder på familjens olika specialiteter. Fjällfisk, skogsfågel och renkött från renar som levt ett
gott liv på traditionella samiska marker gör sällskap med godsaker från lokala
mathantverkare - Fjällko-ost från Vuollerim, Jokkmokksbär och charkuterier från
vår egen flerfaldiga svenska mästare lokala Jokkmokks korv bara för att nämna
några. Middagen serveras i Akerlunds mysiga timring med öppen spis.
B O E N D E : Övernattning med frukost på det smakfullt
nyrenoverade historiska gästgiveriet Akerlunds mitt i
gamla centrum, Lars Piraks torg.
Varmt välkommen till oss på Akerlunds
där gemensamma minnen skapas.
Annelie & Katrin

Vad? Hantverkskurs i kransbinderi
med övernattning och julmiddag.
För vem? För dig som älskar julen,
blommor, vill lära mer tillsammans
med dina kära.
När? Välj mellan två tillfällen:
fredag till lördag, 11-12 dec eller
lördag till söndag 12-13 dec.
Pris? Paketpris:
enkelrum 1965 SEK/pers
del i dubbelrum 1565 SEK/pers.
Vad ingår? Hantverkskurs inklusive,
halmstomme, grönt och tråd. Boende, julmiddag och julﬁka.
Begränsat antal platser, boka och
betala enkelt direkt på webben:
hotelakerlund.se

Julklappstips! Under helgen har
centrums personliga butiker med
sitt handplockade sortiment olika
juliga happenings och erbjudanden.
Mer info: jokkmokksjulmarknad.se
+ Pirak dekor & design
+ Hantverksbutiken
+ Gamla Apotekets hantverk
+ Ájtte, museum, konstutst., butik
+ Care of Gerd
+ Wästfeltds foto & presenter
+ Jokkmokks Blommor
+ Stoorstålka
+ Fjällriket
+ Eld of Jokkmokk
+ Röda korset second hand
+ Sámi Duodji, samisk slöjd
+ Team Sportia

