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klo 11-14!

Tervetuloa nauttimaan

joulutunnelmista
lauantaina 11.12.

Lahjaideoita, tarjouksia, myyjäiset ja joulutori!

Joulupukki
matkaan
jo käy!
.. ja saapuu Saareen iloksemme
lauantaina 11.12. klo 11.00.

Kukkakauppa
täynnä joulukimppuja
ja upeita kransseja!
Lämpimästi tervetuloa
kukka- ja lahjaostoksille!

Lahjaksi hemmottelua
ja hyvää mieltä!

Lahjakortit ja ihanat tuotepaketit

-10%

HAIR

Pukki kuuntelee lahjatoiveita ja ilahduttaa jakamalla

11.12.2021

TODAY

joulukarkkeja! Ja kyllä, saatiinpa joulupukiltakin toivomus!
Hän olisi tosi iloinen kuullessaan iloisia joululauluja
jutustelun lomassa, eli eiköhän kajauteta pukille kunnon
joululaulu tavatessamme Saaressa!

Joulutapahtumia Saaressa
Pihamyyntipaikalla tunnelmallinen toriteltta 3.-23.12.
Joulukuusimyyjä Saaren parkkipaikalla 15.-23.12.
Santahaminan päiväkodin vanhempaintoimikunnan
joulumyyjäiset kauppakeskus Saaren aulassa
la 11.12. klo 10 alkaen
Liikkeillä ihania lahjavinkkejä ja joulutarjouksia!

Tervetuloa,
tavataan mukavissa
joulutunnelmissa!

Laadukkaat lahjat nyt
joulutarjouksena!
Kotimaiset
DS-sarjan
tuotteet

-20%

Tarjous voimassa
pe-la 10-11.12.2021

Tervetuloa kuuntelemaan
jouluista satutuokiota
kirjastoon
10.12. klo 10.00!
Ma-To 8-20 (omatoimi 20-21)
Pe 8-16 (omatoimi 16-20)
La 10-16, (omatoimi 16-20)
Su (omatoimi 12-18)

Suutarista kivoja ja hyödyllisiä lahjavinkkejä!
Kääri hyvän mielen lahjat joulupakettiin: Kotimaiset
villasukat, nahkavyöt sekä lompakot. Muista myös
lämpöiset käsineet!

Finlaysonin Pop Up -liikkestä
Saaren 2. kerroksesta
ihanat joululahjaideat itselle
tai läheisille, tervetuloa!

kotipizza.fi

Pizzaherkut
pikkujouluihin!

!
Ihana
Kasvot +jalat
-hemmottelupaketti!

Ota mukaasi tai tilaa vaivaton
kotiinkuljetus!
Avoinna ma-pe 10.30-21, la-su 11-21

132€

Lahjakortit nyt myös sähköisenä!
Katso lisää kauneus-jalka.fi
tai soita 09 698 6595

Joulupöytä lauantaina 11.12. klo 13-17

35 €
2€
22 €
klo15

Herkullinen runsas jouluateria / hlö
Lapset / ikävuosi (alle 12v)
Honesta, vegaaninen luomupunaviini / pullo
Joulupukki vierailee Pallogrillissä

Katso 11.12. joulupöydän antimet ravintolapallogrilli.fi

Tähtitortut ja
muut joulun tarjottavat
Marian
konditoriamyymälästä,
tervetuloa!

Uusien silmälasien ostajalle toiset samanhintaiset
kaupan päälle. Voit valita toiseksi aurinkolasit voimakkuuksilla vastaavin ominaisuuksin kuin silmälasit. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin paketti-tai
sopimushintoihin. Pakettitilattaviin aurinkolaseihin
polarisointi ja peilipinta lisämaksusta. Voim 11.12.

Herkutellaan aattona
valmiilla juhla-aterialla!
Tilaa joulupöydän laadukkaat
perinteiset herkut verkkokaupan
kautta https://kauppa.thaipapaya.fi
Tilaukset viim. 15.12, toimitus
kotiovelle tai noutamalla
22.12. tai 23.12.

Jouluostokset
helposti S-market
Laajasalon ruoan
verkkokaupasta!
s-kaupat.fi

Ihana lahjaidea!

SOL Pesulan lahjakortti, jonka
saat haluamallesi summalle
tai tuotteelle

VALITSE 30 CM BEEF TACO,
VEGAANINEN KASVISPIHVI TAI
AMERICAN STEAKHOUSE MELT

+ 0,5 L

PULLOJUOMA

Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Maksulliset lisukkeet eivät sisälly hintaan. Etua ei voi yhdistää
muihin tarjouksiin. Tarjous koskee 0,5 l pullojuomia. ©2021 The Coca-Cola Company. COCA-COLA
is a registeredtrademark of The Coca-Cola Company. Subway® on rekisteröity tavaramerkki,
jonka omistaa Subway IP LLC © 2021 Subway IP LLC.

Kauppakeskus Saaren joulutarjoukset ovat voimassa 11.12.2021, jollei toisin mainita tai tarjoustuote ole loppunut runsaan kysynnän vuoksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Laadukkaat lahjat itsellesi tai lähimmäiselle!
Vastustamatonta!
Ylellisen Vichy-tuotesarjan
joulupakkauksissa on
ihanaa luksusta!

32 €
norm. 37 €

Herkullinen suussa
sulava suklaakakku
joulupöytään

Tarjous voim.
31.12.2021 asti

HAIR

TODAY

APTEEKKI

NOUTOPISTE
Automaatti P-1. krs

Automaatti P-1. krs

Automaatti P-1. krs

Automaatti 1. krs

MAKSUTON PYSÄKÖINTI
ULKONA JA PARKKIHALLISSA

Yliskylän puistokatu 4, 00840 Helsinki. K-Supermarket Saari ja S-market Laajasalo ma-la 6.30–23, su 8–23
Katso tarkat aukioloajat liikkeiden omilta sivuilta. www.kauppakeskussaari.fi
Kauppakeskus Saaren joulutarjoukset ovat voimassa 11.12.2021, jollei toisin mainita tai tarjoustuote ole loppunut runsaan kysynnän vuoksi. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

