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Juhlavalaistun torin ja vanhojen talojen Loviisassa sekä ikiihanassa Strömforsin ruukissa joulumyyjäiset ja joulua varten
sisustetut yksityiskodit kutsuvat luokseen nauttimaan tunnelmallisista adventtiajan hetkistä – glögin ja joulupuuron kera.
Loviisan joulun avausjuhlaa vietetään perinteisin menoin ja kaikille loviisalaisille
joulurauhaa toivottaen Loviisan torilla perjantaina 30.11. klo 18.00.
Loviisan Lucia-neito nähdään puolestaan torilla Lucian päivänä 13.12. klo 18!
Kaupungin vanhaa toriperinnettä vaalitaan myös Loviisan Joulumarkkinoilla, jotka
järjestetään tänä vuonna Jean Sibeliuksen syntymäpäivänä la 8.12.2018 klo 07-16.
Pidennetyt toriajat lisäksi keskiviikkona 19.12. klo 7-13 sekä 20.-22.12. klo 7-15
ja su 23.12. klo 9-15. Jouluaattona ja 25.-26.12. tori on suljettu.

Loviisan Wanhan Ajan Joulukodit avaavat ovensa yleisölle
peräkkäisinä viikonloppuina 1.-2.12. ja 8.-9.12. klo 10-17.
Joulukonserttien, laadukkaiden näyttelyjen ja useiden joulumyyjäisten ja lasten
tapahtumien ohessa Loviisan idyllisen kauniin kaupunkikeskustan vanhoissa
taloissa avautuu kahden viikonlopun ajaksi yhteensä 13 joulutunnelmaan sisustettua yksityiskotia. Kaikkiin Joulukoteihin on kävijöillä vapaa pääsy.
Kodeissa voi vaikka istahtaa hetkeksi nauttimaan talossa valmistettuja suupaloja
ja jouluisia herkkuja tai tehdä muita pieniä ostoksia.
Lisätietoja: Loviisan Joulu 18 -lehdestä ja osoitteesta www.loviisanjoulu.fi
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Strömforsin ruukissa Loviisan Ruotsinpyhtäällä joulunaika
otetaan vastaan 1. adventin juhlana la-su 1.-2.12. klo 10-15.

Strömforsin ruukin perinteisessä joulunalustapahtumassa Tallinvintin sisätiloihin ja
pihapiiriin perustetaan kymmenien käsityö- ja herkkupöytien joulutori. Sen valikoimista ja ruukin käsityöpuodeista tai sepänpajasta löydät itsellesi ja läheisillesi mitä
erilaisimpia joululahjoja ja joulunajan sisustustarvikkeita.
Ulkoalueella voit nauttia lämmikkeeksi myös höyryävää joulupuuroa ja glögiä, tai
käydä ruokailemassa ruukin ravintoloissa. Ja koska ruukissa on yli 300 vuoden ajan
taottu rautaa, sitä taotaan vesirattaan voimalla toimivalla ruukin jättiläismäisellä
iskuvasaralla ruukkisepän työnäytöksissä myös molempina tapahtumapäivinä!
Joulupukkikin on lupautunut tulemaan 1. adventtiviikonlopun viettoon Strömforsin
ruukkiin. Ja Joulumuori on jopa lupautunut pitämään lapsille tonttukoulua!
Ruotsinpyhtään kauniissa puukirkossa ruukin eteläreunassa vietetään la 1.12.
Avointen ovien päivää klo 10-15. Sunnuntaina lauletaan puolestaan uuden kirkkovuoden käynnistymisen jumalanpalveluksessa klo 10 alkaen yhdessä Hoosiannaa.
Ruukin vanhoissa taloissa neljä joulun tunnelmaan sisustettua yksityiskotia avaa
myös 1.-2.12. ovensa yleisölle. Niihinkin on kävijöillä vapaa pääsy!
Lisätietoja: Vireä Strömfors Ry, puh. 044 9644 853, stromforsinruukki@gmail.com
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Tervetuloa kokemaan Loviisan Wanhojen Joulukotien lämmin tunnelma ja
valkeaan kuuraan verhoutuneen Strömforsin ruukkikylän joulunajan kauneus.

