
AVRESA:    Onsdagen den 26 augusti    PRIS 895 kr
Ink: Bussresa, 10.30 Skärgårdskryssning med ms Östanå inkl lunch,                                                     

13.30 Entré och guidad visning av Nationalmuseum, eftermiddags kaffe.
Påstigningstider och Platser: Uppsala UKK 07.30 Länna slingan 08.00 Trångdal 

08.05 Almunge Konsum 08.10 Almunge Skola 08.15 hpl Knutby Kyrka 08.30

ANMÄLAN TILL: NordSydresor     018  474 49 44
Går även att boka på vår hemsida: www.nordsydresor.se (sök på SPF/PRO)

OBS ANMÄLAN SENAST DEN 30 april 

STOCKHOLM
Lunchkryssning med ms Östanå och guidad visning Nationalmuseum

Lunchkryssningen Lilla Skärgårdsturen är 2,5 tim-
mar lång - perfekt för att hinna se det bästa av Stock-

holms innerskärgård. Ombord finns en guide som 
berättar om skärgården och alla de sevärdheter vi 

passerar under turen. Upplev en utflykt som både är 
vacker och lärorik! Du färdas ombord M/S Östanå I, 

ett av våra klassiska skärgårdsfartyg byggt 1906.

Resan arrangeras av Nord Syd Resor på uppdrag av PRO & SPF

 

Nationalmuseum är Sveriges konst- och designmuseum. Det är också en statlig myndighet med 
uppgift att främja konsten. I samlingarna finns måleri, skulptur, miniatyrer, konsthantverk, design, 
teckningar, grafiska blad och porträttfotografier. Sammanlagt består samlingarna av cirka 700 000 fö-
remål från 1500-talet och fram till idag. Det nyrenoverade Nationalmuseum kan nu ta emot dubbelt 
så många besökare som förut. Kontor och förråd har tagits bort och istället får besökarna tillträde till 
cirka 1700 nya kvadratmeter. Utställningsytorna har blivit större vilket gör det möjligt att visa mer 
konst. De tidigare täckta fönstren har öppnats upp och släpper nu in ljus och vyer över staden. Mu-
seets nya presentationer av samlingarna slingrar sig längs med en tänkt tidslinje genom de vackra sa-
larna. Konst, konsthantverk och design presenteras nu sida vid sida för att ge en djupare förståelse för 
och fler perspektiv på olika tidsepoker. Under visningen gör vi omsorgsfullt utvalda nedslag i konst-
samlingen där vi möter en variation av genrer och upplever Nationalmuseum i dess nya skepnad.

PRO Almunge & Knutby


