Program för Tele2s julmarknad på Centralstationen
1-3 dec
Träffa en av Sveriges landslagsskridskoåkare och lär dig
den rätta tekniken på slideboards, när Svenska
Skridskoförbundet finns på plats. Erbjudanden och
tävlingar för alla besökare. Alla Tele2-kunder får 100
kronor rabatt på populära långfärdsskridsko-tävlingen
Vikingarännet (ord.pris 450 kr).
Tid: 11.00-19.00

5-7 dec
Gokartpalatset anordnar Bilbanetävling med radiostyrda bilar under hela dagen.
Tid: 11.00-19.00

8 dec och varje fredag fram till jul
Kom och träffa Jultomten på Centralstationen! Tomten
finns på plats varje fredag fram till jul. Alla barn får
möjlighet att fotografera sig tillsammans med honom och
berätta vad de önskar sig i julklapp i år.
Tid: 11.00-20.00

12-13 dec
Tävla i skidsimulator mot kända friåkarna Kaj & Sverre och vinn fina priser. Kaj
Zackrisson och Sverre Liliequist är Sveriges och kanske världens två bästa friåkare!
Inget är för svårt, stort eller för brant. Världen över jagar de tillsammans nya
utmaningar för att ta friåkningen till det absolut maximala. När de inte står på laggen
så virkar de grymt coola mössor med egen design!
Tid:11.00-19.00

13 dec
Luciatåg! Stockholms Lucia samt kören kommer och sjunger stämningsfulla
luciasånger för alla Centralenbesökare. Tele2 bjuder på glögg och pepparkakor
Tid: 07.00-09.00

14-16 dec
Succén från årets båtmässa är på plats på Centralen - testa armmuskler och teknik i
Victory Challenges vinschtävling. Fina priser till dem som snabbast och starkast!
Tid: 11.00-19.00

16 dec
Dansskola med Peter Rylander succéprogramledaren från
Amigo - en dag fylld med sköna discomoves, energi och
glädje.
Tid: 10.00, 12.00 och 16.00

17-18 dec
Tidningen SportStar är på plats. Spela Konamis nya Pro Evolution Soccer 6 på
Microsofts Xbox 360.
Tid: 11.00-19.00

19 dec
Träffa Darin! Kl 18 signerar han skivor och idolkort. Fyra lyckliga vinnare får chansen
att träffa Darin på tu man hand. Tävla genom att skicka ett SMS med texten JIPPO till
72333 (kostar som ett vanligt SMS) Tävlingen pågår till den 15 dec.
Tid: 18.00

21 dec
Akustisk konsert med Ana Johnson vid ringen på
Centralen. Ana slog igenom med hiten We are, som var med
på soundtracket till filmen Spiderman 2. Nu är hon aktuell
med låten Exception som är ledmotiv i svenska thrillern Exit.
Tid: 19.30

För mer information, se www.tele2.se

