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Invitation til den 25. Whiskymessen 
 
 
 
 
 

Lørdag d. 5. marts 2022 i Kolding,  
Sydbank Arena, Ambolten 2, 6000 Kolding 

 
Vi gentager Herning Whisky Laugs bustur til Whiskymessen, som igen finder sted i Kolding. 
 
Vi samler op følgende steder: 
Kl. 8:15  Q8 – I Tjørring 
Kl. 8:30 Markedspladsen 
Kl. 8:40 Busstop i ved det tidligere plejehjem i Lind   og   Kl. 8.47  Tanken i Arnborg 
Tiderne er meget præcis cirka tider og vi venter ikke på folk. Så kom i god tid til opsamlingsstedet. 
 
På turen ned til Kolding vil der blive serveret kaffe og et rundstykke. 
 
Kl. ca. 18+ er der afgang fra Kolding mod Herning og mange erfaringer og smagninger rigere forventer vi at 
være i Herning igen ca. kl. 19.20. 
 

Dagens program: 
Mange forskellige whiskysmagsprøver.  

Musik og underholdning, Konkurrencer, Messetilbud  
Og meget mere. 

 

Billetten indeholder: 
1 stk. Whisky glas så længe lager haves, smageskema samt entre til messen 

 

Bemærk, at der er både gratis smagsprøver, og smagsprøver, der koster penge. 
 

Se det fulde program på www.whiskymessen.dk 
 
 

495 kr. er prisen for dig, som medlem af Herning Whisky Laug,  
inkl. bustransport, kaffe, rundstykke og adgangsbillet til whiskymessen. 

 
Hvis du inviterer nogle af dine venner eller veninder med og som ikke er medlemmer af 

Herning Whisky Laug, er prisen kun 595 kr. 
 

Er du så heldig at have en billet på forhånd og ønsker at gøre os selskab i bussen hele vejen 
til Kolding, så kan vi tilbyde dig en plads i bussen til en pris på 295 kr. 

 
Tilmelding sker via vores hjemmeside: 

 
http://herningwhiskylaug.dk/tilmelding-til-arrangementer.html 

 
Da der kun er plads til et begrænset antal deltagere på denne tur, må vi opfordre dig til  

tilmelding så hurtigt som muligt og medlemmer har fortrinsret til dette arrangement. 
 

senest den 28. februar 2022 som er absolut sidste frist. 
 

Hilsen  
Herning Whisky Laugs bestyrelse. 


