
Nacka Strand Live
September/Oktober 2017

Den 28–30 september och den 5–7 oktober är det återigen dags för  
Stockholm Beer & Whisky Festival med Taste Experience på Nackastrands- 
mässan. Här kan du fördjupa dina kunskaper inom öl, whisky, cider och 
calvados eller upptäcka helt nya dryckesupplevelser. Mässan är den högst 
rankade i sitt slag och har en stor variation av provningar, skolor, Master 
Classes, internationella tävlingar och restauranger. Allt du kan tänka dig 
inom öl och whisky samlas på en plats. Åldersgräns 20 år. 

Nytt system för felanmälan
Nu har vi uppdaterat vårt system för 
felanmälan. Om något är fel eller inte 
fungerar ska du precis som alltid ringa 
oss på: Felanmälan: 08-718 11 19

stockholmbeer.se
08-662 94 94 

Biljetter på tickster.com nackastrandsmassan.se

Stockholm Beer & Whisky Festival för 26:e året i rad och 25:e året med 
whisky. En manifestation för ökad kunskap om öl, whisky, cider och 
calvados, under trevliga former i en fantastisk miljö. Provningar, 
skolor, Master Classes, internationella tävlingar, restauranger... 
Taste Experience för 8:e året i rad, med rom, champagne, tequila, avec, 
vin, cognac och delikatesser, hittar du i Hall II.
All information om provningar, skolor, Master Classes, utställare, 
branschnyheter, företagspaket, kommunikationer mm hittar du på 
stockholmbeer.se som uppdateras löpande. Åldersgräns 20 år.

Öppettider         Fackbesökare    Allmänhet      

Tors  28 sep      12–22    15–22
Fre    29 sep              14–23
Lör    30 sep                 11–23
Tors    5 okt      12–22        15–22
Fre     6 okt               14–23
Lör      7 okt               11–23
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28-30 september & 5-7 oktober 2017
på NackaStrandsMässan

Stockholm Beer & Whisky Festival 
med Taste Experience

Originalet sedan 1992

Flyttar inom området
SHL Group har nu flyttat in på  
Augustendalsvägen 7. Varmt välkomna!

Ombyggnation  
Ellensviksvägen
I höst börjar ombyggnationen av Ellens-
viksvägen, intill Hotel J. Vägen ska få ett 
förstärkt bjälklag och kommer att vara av-
stängd under hela ombyggnadsperioden. 
Räddningstjänsten är informerade.

FRE 20 OKTOBER 12:00–18:00   LÖR 21 OKTOBER 10:00–18:00   

Nu är det äntligen dags för säsongens stora mode- 
utförsäljning. På Sample Sale i Stockholm Showroom  
kan du botanisera bland provkollektioner och lager från fler än 150  
varumärken. Hitta inspiration, fynda plagg och bli först med nästa trend. 

Dryckesupplevelser  
i världsklass

Biljetter på tickster.com

Läs mer om öppettider och mässan på stockholmbeer.se

Vi önskar en fin 
höst i Nacka strand

Stockholm Showroom 
Augustendalsvägen 7, 
Nacka strand


