Missa inte klapphagen!
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På Äppelmans Gård firas det
jul som förr i tiden. Här bor
den glada familjen Äppelman som varje jul brygger
sin välsmakande äppelmust.
Men den enda som känner
till receptet har glömt bort
det! Hur ska det gå?
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Djurens Julslinga
En klurig och lärorik tipspromenad med djurfrågor
för stora och små.
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I den stora Tomteverkstaden
jobbar nissarna för fullt med
att få alla klappar färdiga till
jul, men ve och fasa – de har
stött på problem! Kan du
hjälpa nissarna att lösa fem
kluriga uppgifter?
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Buffé med smaker
från världens alla
hörn.

Godistjuven
i godislandet
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Djupt inne i den magiska
trollskogen bor de snälla
och busiga trollen.
I labyrinten har de gömt
fem små trollungar. Kan du
hitta dem?

Hälsa på hos Tomten, Tomtemor och renarna Rudolf och
Reina i mysiga Tomtebyn!

Godispatrullen tillverkar
godis inför jul, men någon
äter upp de färdiga karamellerna! Din uppgift är att hitta
ledtrådarna och ta reda på
vem tjuven är.

Tomten behöver hjälp med
att koka julgröt. Kan du hitta
de rätta ingredienserna?
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Buffé med soppa,
pizza & pannkaka.
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Den stora sagogranen sprider
ett mysigt sken över hela
Småköping. Här kan du träffa
Bamse och hans vänner, äta
Farmors goda köttbullar och
pannkakor och besöka den
stora godisbutiken.

Välkommen till
Sagojul på Kolmården

Vid det storslagna Vinterpalatset bor Norrskensfolket,
skapare av norrsken och
beskyddare av vintern.
Här träffar du Fader Vinter,
Isdrottningen och Jack Frost.
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Tack för
att du håller
avståndet

Välkommen till en magisk utomhusupplevelse i en vintervärld fylld med juläventyr!
I år bjuder Sagojul på fler nyheter än någonsin. Tomten och hans renar har flyttat in
i nya Tomtebyn, på Barnens Lantgård firas det jul på gammaldags sätt och uppe vid
Tomteverkstan jobbar tomtenissarna för fullt med att få alla klappar färdiga inför jul.

U

Lös ett uppdrag!
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Träffa karaktärer

