Smaka på
Camping

EN HUSBILS- & HUSVAGNSMÄSSA
Elmia Jönköping 14-17 okt 2021

ÄNTLIGEN EN RIKTIG MÖTESPLATS
Bergholm arrangerar tillsammans med sina återförsäljare
mässan Smaka på Camping. Den 14–17 oktober fyller ett
100-tal husbilar, husvagnar och campervans mässhall A på
Elmia i Jönköping då 2022 års nyheter visas upp. Utöver
detta kommer medutställare som Inaca och Wigo att finnas på
plats.
Följande varumärken visas på mässan:

Fri
entré!

Mässans öppettider
Var: Elmia Hall A, Jönköping
När: 14–17 oktober
Boende: mässcamping Elmia
Fri dagsparkering finns på
Elmia-fältet.

Tor 14 okt: 10-18
Fre 15 okt: 10-18
Lör 16 okt: 10-18
Sön 17 okt: 10-16
Dinner show
Fre 15 okt: 19.00
Lör 16 okt: 19.00

Priser
Entré: fri (30 kr i bokningsavgift)
Ställplats camping: 150 kr/dygn
Mat-häfte: 196 kr
Dinner Show: 495 kr
Alla biljetter köps och bokas
via Tickster.

LÅT DIG SMAKA!
Besökare på mässan behöver inte gå hungriga.
Smakmenyer som speglar de länder Bergholms
varumärken kommer från, Tyskland, Italien,
Spanien och Sverige, erbjuds och avnjuts till
livemusik.
Dinner show
Under fredag och lördag kväll hålls en dinner
show i Lobby Nord. Biljetterna förbokas och
kostar 495 kr/st. I priset ingår en trerätters
middag och musikunderhållning. Tänk på att
antalet platser är begränsat så boka i god tid.

Mat-häfte: 196 kr
(4 smakportioner, tapas)
Dinner Show: 495 kr
(3-rätters middag med
underhållning, begränsat
antal platser)

DINNER SHOW
Trerättersmiddag och musikunderhållning. Antalet platser är begränsat
så boka i god tid. Start kl. 19 i Elmia Lobby Nord.
Varmt välkommen till en svängande afton. Under kvällen serveras en
härlig trerättersmiddag ackompanjerad av musik i toppklass. Njut av en
kväll med allt från finstämda favoriter till odödliga klassiker.
Fredag 15:e oktober spelar Midnight Special – tributebandet som
håller stadigt grym kvalité med musik från eviga Creedence Clearwater
Revival. Oförglömliga rockhits från den amerikanska södern. Häng med
down the river!
Lördag 16:e oktober spelar SOAP – bandet som tar dig med i de stora
låtarna som aldrig glöms bort! Vi får alster av David Bowie, Stevie
Wonder, Queen med flera.
Midnight Special

Pris: 495 kr
Bokas här

MÄSSCAMPING
För dig som vill stanna över natten erbjuds
camping på Elmias område, i anslutning till
mässan.
Insläpp på camping 09:00.
Utcheckning 18:00.
Markis och tält får inte användas på
campingen.
Samtliga platser har el.
Tillgång till dusch och toalett finns.
Infart via övre grinden (mot
fotbollsplanerna).

Pris: 150 kr/dygn
Bokas här

