
 

Dagsresa till Stockholm med besök på Sveriges riksdag 
16 oktober 2019 

Gör ett litet avbrott i höstmörkret och vardagen.  Följ med på en resa till Stockholm och ett besök 
på Sveriges riksdag.  Resan gör vi tillsammans med Gagnef Floda SPF, Orebygden SPF, Rättvik SPF 
och Vansbro SPF. 

07.00     Avresa från Leksand 

07.30     Avresa från Djurås Bensträckare i Sala. 
Endast möjligt med medhavd fika (bussfika). Möjlighet till to

11.00     Ca ankomst till Stockholm och riksdagshuset. Inpassering och säkerhetskontroll. 

11.30     Ca lunch i Riksdagshusets servering. Bricklunch med salladsbord, 3
maten. Pris: 108 kr som var och en betalar själv.

12.30     Riksdagsledamoten för M Dalarnas län Ann
Visningen tar ca 1 timme.  Därefter fri tid. För den som vill finns möjlighet att besöka 
Nationalmuseum som ligger på promenadavstånd från Riksdagshuset.

16.30     Hemresa   

 

                      

     

Dagsresa till Stockholm med besök på Sveriges riksdag 

Gör ett litet avbrott i höstmörkret och vardagen.  Följ med på en resa till Stockholm och ett besök 
på Sveriges riksdag.  Resan gör vi tillsammans med Gagnef Floda SPF, Orebygden SPF, Rättvik SPF 

07.30     Avresa från Djurås Bensträckare i Sala.  
Endast möjligt med medhavd fika (bussfika). Möjlighet till toabesök. 

11.00     Ca ankomst till Stockholm och riksdagshuset. Inpassering och säkerhetskontroll. 

11.30     Ca lunch i Riksdagshusets servering. Bricklunch med salladsbord, 3-4 rätter och kaffe på  
maten. Pris: 108 kr som var och en betalar själv. 

Riksdagsledamoten för M Dalarnas län Ann-Britt Åsebol  visar oss runt i Riksdagen. 
Visningen tar ca 1 timme.  Därefter fri tid. För den som vill finns möjlighet att besöka 
Nationalmuseum som ligger på promenadavstånd från Riksdagshuset. 

  

 

 

                          PRIS: 

350 kr/person 

Inkl. bussresa och visning av
Riksdagen. Inga måltider.
 
Anmälan: 
Kerstin Tirus 070-6963393   
Agnetha Wallander 070
 
Sista dag för anmälan 26/9
 
 
 

Dagsresa till Stockholm med besök på Sveriges riksdag  

 

Gör ett litet avbrott i höstmörkret och vardagen.  Följ med på en resa till Stockholm och ett besök  
på Sveriges riksdag.  Resan gör vi tillsammans med Gagnef Floda SPF, Orebygden SPF, Rättvik SPF  

11.00     Ca ankomst till Stockholm och riksdagshuset. Inpassering och säkerhetskontroll.  

4 rätter och kaffe på  

Britt Åsebol  visar oss runt i Riksdagen.  
Visningen tar ca 1 timme.  Därefter fri tid. För den som vill finns möjlighet att besöka 

 

Inkl. bussresa och visning av 
Riksdagen. Inga måltider. 

6963393    
Agnetha Wallander 070-5160302  

Sista dag för anmälan 26/9 


