
Minimarknad med lokalt och närproducerat, musik, guidade turer, film-
visning och tävling om fina priser!

Välkommen till 
Resecentret på Skeppsbron!

Minimarknad med Smakfullt, Tomatens Hus, Hvens Getost, Hven-Pasta, 
Helgas hamnkrog och HvenAlpacka. Under marknaden visas även klipp från 
Tareq Taylors nya program Nordic Cookery. De utvalda klippen spelades in i 
Landskrona, Glumslöv och på Ven sommaren 2012.

Glumslövs byalag informerar om GlumsBALUNSdagarna som är 11- 15/9. En 
representant från Barndiabetesfonden kommer också att informera om barn-
diabetes och ha en insamling till fonden. 

Guidad tur ”Nya Staden” med Palle Påander. Under vandringen får du en 
inblick i stadens medeltida och danska ursprung och som på 1700-talet flytta-
des ut på gammal havsbotten. Turen innefattar också historien om Citadellet 
och Selma Lagerlöfs tid i Landskrona. Turerna startar vid Turistbyrån och är 
cirka 1 timme. OBS! Obligatorisk föranmälan på Turistbyrån.

Tävling om fina priser från marknadens deltagare. För att delta i tävlingen fyl-
ler du i tävlingstalongen som du under dagen finner på Turistbyrån. Svara rätt 
på tävlingsfrågan och var med på Turistbyrån klockan 16.00 när vi meddelar 
vilka vinnarna är så har du chans att vinna!

Varmt välkomna till 

www.ventrafiken.se l www.landskrona.se/Turist l www.glumslovsbyalag.se

Kulturskolans blåsorkester ”Blue Stomps” underhåller med musik i vårens 
tecken.

10.00 - 15.00

10.00 - 15.00

11.00 och 
13.30

14.00 – 14.30

16.00

Helgas hamnkrog l HvenAlpacka l Hvens Getost 
HvenPasta l Smakfullt l Tomatens Hus

Lördagen den 25 maj
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