
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 RESOR 
  Hösten 
   2019 

 

SPF Seniorerna Mariefred-Åker 

 

Resorna bokas hos: 
 
Lennart Nilsson tel. 070-910 26 88 
lennart.e.nilsson@gmail.com 
 
Resekompaniet tel. 016-51 01 51 
info@resekompaniets.se 
 

 

http://www.spf.se/
mailto:lennart.e.nilsson@gmail.com
mailto:info@resekompaniets.se


 ReseKompaniet 

Postadress                                                                    Telefon                                    Bankgiro                         Org.nr: 

Resekompaniet i Eskilstuna AB                 016-51 01 51                5858-3964             556666-2143 

Köpmangatan 68                                         Telefax                                                                 

633 40  ESKILSTUNA                              016-51 00 58                www.resekompaniets.se 

                                        

  

 
 

 
DAGKRYSSNING GÖTA KANAL 

 

TORSDAGEN DEN 29 AUGUSTI 2019 
 

Följ med på en resa längs en av de vackraste delarna av Göta kanal genom en landsbygd 
med hus och herresäten från 1700- och 1800-talen. Vi passerar nio slussar, bland annat 

kanalens enda handdrivna sluss på östgötasidan. Från Borensberg kommer båten att avgå 
för att sedan låta oss färdas på kanalen. En färd där östgötskt landskap och bebyggelse 

erbjuder fröjd för ögat. Under resan avnjuts måltid ombord och så småningom har kanalen 
fört oss fram till Berg där vi lägger till. 

 
Göta kanal är ett av de största byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige. 

Kanalen sträcker sig från Sjötorp vid Vänern till Mem vid Slätbaken och är 190 km lång och 
har 58 slussar. Planerna på en kanal genom Sverige kom att stötas och blötas många 
gånger innan så projektet lyckades drivas igenom 1806 av Baltzar von Platen, greve, 

sjömilitär och statsråd. 1810 togs de första spadtagen och 22 år senare, 1832, invigdes 
Göta kanal i Mem. Under hela 1800-talet fungerade kanalen som transportled för både 
varor och passagerare innan den så småningom blev en av Sveriges mest välbesökta och 

kända turistattraktioner. 

 
Kl. 09.45 Avresa från Mariefred, Konsum 
Kl. 10.30 Avresa från Eskilstuna Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 10.50 Avresa från Torshälla, Kofältet 
 Stopp för busskaffe med smörgås på lämpligt ställe utmed vägen 
Kl. 14.00 M/S Wasa Lejon avgår från Borensberg 
 Lunch serveras ombord 
Kl. 17.30 Ankomst till Berg 
 
Hemresa för att vara åter i Torshälla ca kl. 20.00 och i Mariefred kl. 21.00. 
 

Pris per person: 885:- 
 
I priset ingår: bussresa, busskaffe med smörgås, båtresa och lunch inkl. 

måltidsdryck samt kaffe och kaka 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 8 AUGUSTI 2019 
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ÅBERGS MUSEUM – 
”VÅRT EGET 50-TAL” – LEIF GELLERFALKS KVARTETT 
 
”Vårt eget 50-tal” är en föreställning med nostalgiska återblickar på årtiondet där bland 

annat Elvis och Tommy, Lasse Lönndahl och Snoddas slog igenom. Föreställningen är 
sprängfylld med musik, historier och nostalgi från ett av 1900-talets mest händelserika 

årtionden. 
 

Förutom underhållningen ingår en guidad tur på Åbergs museum samt lunch i museets 
restaurang. Lasse Åbergs museum i Bålsta är i en gammal 1800-tals ladugård som har 

genomgått en stilig renovering och är världens enda konst-, serie- och leksaksmuseum. 
 

TORSDAGEN DEN 19 SEPTEMBER 2019 
 
Kl. 11.10 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl. 11.30 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 12.15 Avresa från Mariefred, Konsum  
 
Vid ankomst till Åbergs museum äter vi lunch i museets restaurang. 
  
Vi får en guidad rundtur i museet efter lunchen. Här finns en fantastisk samling 
serieinspirerad konst och serieoriginal samt en utställning med rekvisita, foton och 
kostymer från filmerna om den gänglige nörden Stig-Helmer. 
 
Efter guidning börjar musikteaterföreställningen i museet. 
Föreställningen slutar ca kl. 18.00 och därefter 
sker hemresa. 
 
 

Pris per person: 1.095:- 
 
I priset ingår:bussresa, lunch inkl. måltidsdryck 
samt kaffe och kaka, entré och guidning av 
Åbergs museum, musikunderhållning mer från  

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 29 AUGUSTI 2019  

3 

 

 

3 



 ReseKompaniet 

Postadress                                                                    Telefon                                    Bankgiro                         Org.nr: 

Resekompaniet i Eskilstuna AB                 016-51 01 51                5858-3964             556666-2143 

Köpmangatan 68                                         Telefax                                                                 

633 40  ESKILSTUNA                              016-51 00 58                www.resekompaniets.se 

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HÄXORNA I EASTWICK 
 

Kultfilm blir musikalkomedi 
 

Efter succén med The Phantom of the Opera är det nu dags för Peter Jöback att göra 
huvudrollen i nästa stora internationella musikal på Cirkus i Stockholm. 

Ett kraftfyllt äventyr i denna komiska och storslagna musikal, fylld av mystik, humor och 
intriger, långt bortom din vildaste fantasi. Medverkar gör också välkända ansikten som 
Sussie Eriksson, Kayo Söderberg, Vanna Rosenberg och Linda Olsson tillsammans med en 

stor ensemble och orkester. 
 

LÖRDAGEN DEN 28 SEPTEMBER 2019 
 
 
Kl. 11.00 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl. 11.20 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 12.00 Avresa från Mariefred, Konsum  
 
Vid ankomst till Stockholm serveras smått och gott i bussen 
 
Kl. 15.00 Musikalen på Cirkus börjar 
Hemresa direkt efter föreställningens slut 
 
 

Pris per person: 1.595:- 
 
I priset ingår:  
bussresa, parkettbiljett, smått och gott i bussen 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 21 AUGUSTI 2019 
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SKALDJURSFEST OMBORD PÅ BIRKA 
 

Förläng sommaren med en skaldjurskryssning i skärgården. Sensommar betyder 
skaldjurstider hos Birka. Det dukas upp en härlig skaldjursbuffé med extra allt i 

restaurang Compagniet och du äter så mycket du orkar av alla godsaker. Hummer, räkor, 
havskräftor, ostron, musslor, skaldjurssoppa, goda röror, såser och mycket, mycket mer. 

 

9-10 OKTOBER 2019 
 

Dag 1 – ons 9/10 
Kl. 13.40 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl. 14.00 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 14.45  Avresa från Mariefred, Konsum  
 
Kl. 17.00 M/S Birka avgår från Stockholm 
Kl. 17.00 Skaldjursbuffé serveras i restaurang Compagniet 
 
Dag 2 – tors 10/10 
 Frukost serveras i bufférestaurangen Sjösalen 
 
Kl. 14.00 Ankomst till Stockholm 
 Buss åter till hemorterna 
 
 

Pris per person: 820:-  singelhyttstillägg: 160:- 
 
I priset ingår: 
bussanslutning t/r, båtresa del i 2-bäddshytt kat. Seaview Komfort ( utsides ), 
skaldjursbuffé exkl. dryck, frukost 
 
 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 6 SEPTEMBER 2019 
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SPELMAN PÅ TAKET –  
DANSENS HUS STOCKHOLM 

 

ONSDAGEN DEN 16 OKTOBER 2019 

"Om jag hade pengar" sjunger den fattige mjölkbonden 
Tevye. Men pengar har han inga däremot fem 
upproriska döttrar som har egna idéer om sina liv. Till 
exempel vem de ska gifta sig med. Tevye och hans fru 
Golde älskar varandra. Rena turen eftersom ingen 
frågade efter deras åsikt när äktenskapsmäklerskan 

och deras föräldrar bestämde att det skulle bli just de två. Medverkar gör kända ansikten som 

Dan Ekborg och Pia Johansson 

Kl. 14.40 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl. 15.00 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 15.45 Avresa från Mariefred, Konsum 

Vid ankomst till Stockholm serveras smått och gott i bussen 
Kl. 18.00 Föreställningen i Dansens hus börjar 
 Speltid ca 3 tim inkl. paus  

Hemresa direkt efter föreställningens slut 
 

Pris per person: 895:- 
I priset ingår:  bussresa, parkettbiljett, smått och gott i bussen 
 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 13 SEPTEMBER 2019 

 

FÄRNA JULMARKNAD 
 

FREDAGEN DEN 8 NOVEMBER 2019 
 

Traditionsenligt ställer Färna Herrgård till med julmarknad andra 
helgen i november. Under dagarna tre dukar ett 90-tal hantverkare 

upp sina alster på Färna Herrgård & Spa. För 23:e året i rad 
arrangeras Färna julmarknad och vi välkomnas till Färna för att 

tjuvstarta julen. 
 

Kl. 10.00 Avresa från Mariefred, Konsum 
Kl. 10.40 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen  
Kl. 11.00 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Strax efter kl. 12.00 är vi framme i Färna för att besöka den 
traditionella julmarknaden. Stallet och ladugården är fyllda med 
hantverk från hela mellansverige. Utomhus finns marknadsgatan med julens läckerheter. 
Kl. 13.30 Serveras Janssons buffé med Jansson, skinksmörgås och rödbetssallad, klassiker lagom 

till jul.  
 Kl. 16.00  Avresa från Färna  

 
Pris per person: 550:- 
 
I priset ingår:  bussresa, entrébiljett till julmarknaden, Janssons buffé inkl. 

måltidsdryck och kaffe 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 18 OKTOBER 2019 

6 
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MILLESGÅRDEN OCH HALLWYLSKA PALATSET 
 
Konstnärshemmet Millesgården byggdes 1908 av skulptören Carl Milles och hans fru 
konstnären Olga Milles. I det vackra hemmet bodde paret fram till 1931, då de flyttade 
till USA. Millesgården är idag ett museum med konstnärshem, antiksamling, en vidsträckt 
skulpturpar, en konsthall med en museibutik samt en restaurang. 
 
I höst visar Millesgården utställningen Måleri och Andlighet – Hilma af Klint, Tyra Kleen, 
Lucie Lagerbielke med ca 20 konstverk av varje konstnär. Konstnärerna hade alla ett 
intresse av andligt sökande och det påverkade deras liv såväl som det konstnärliga 
skapandet. Hilma af Klint ( 1862-1944 ) har blivit internationellt uppmärksammat sedan 
hennes konst på senare år har kunnat visas offentligt. Konstnären bestämde att hennes 
målningar och teckningar inte fick visas förrän hon varit död i 20 år. Idag väcker 
konstverken stor uppmärksamhet.  
 
Vi kombinerar med ett besök på Hallwylska Palatset och dess kvinnohistoria som är 
samtida med några av konstnärerna på Millesgårdens utställning. Stig in genom portarna 
på Hallwylska museet, lämna gatans brus bakom dig och förflyttas 100 år tillbaka i tiden. 
Här lär du känna grevinnan Wilhelmina von Hallwyl och hennes familj – deras fascinerande 
historia och det magnifika hem hon skapade kring sekelskiftet 1900. 
 

TORSDAGEN DEN 28 NOVEMBER 2019 
 
Kl. 09.30 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl. 09.45 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 10.30 Avresa från Mariefred, Konsum  
Kl. 12.00 Guidad visning Millesgården 
Efter visningen tar vi oss till Scandic Foresta där lunchbuffé serveras på 6 våningen med härlig utsikt 
över vattnet och Stockholm. 
Kl. 15.30 Guidad visning av Hallwylska Palatset 

Hemresa efter visningen 
 

Pris per person: 895:-  

I priset ingår: Bussresa, lunchbuffé inkl. måltidsdryck samt kaffe, entréer och 
guidade visningar enligt programmet 

 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 7 NOVEMBER 2019 
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JULBORDSKRYSSNING MED M/S BIRKA SAMT 
JULKONSERT I NORRMALMSKYRKAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VinterSmak – en magisk julbordsupplevelse. 
Kliv in i en tindrande värld av is och rimfrost och låt dina julkänslor väckas till liv. Här 
står den goda maten, magin och mystiken för huvudnumret och skapar en oförglömlig 
kväll. En riktig helkväll med underhållning under middagen toppat med en sprakande 

julshow i  nattklubben. 
 Före julbordskryssningen njuter vi av en vacker julkonsert i Norrmalmskyrkan. 

 

11-12 DECEMBER 2019 
 
Dag 1 – ons 11/12 
Kl.12.00 Avresa från Torshälla, Kofältet 
Kl.12.15 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen. 
Kl.13.00 Avresa från Mariefred, Konsum  
 
Kl.15.00  Julkonsert i Norrmalmskyrkan, Stockholm.  

Efter konserten vidare till Birkas terminal med bussen. 
Kl. 17.00  M/S Birka avgår från Stockholm 
Kl. 17.00 Julbord serveras   
 
Dag 2 – tors 12/12 
Kl. 07.30 – 10.00 Frukost serveras ombord. 
Kl. 14.00  Ankomst Stockholm.  
 Buss åter till hemorten. 
 

Pris per person: 895:- 
 
I priset ingår: bussresa, konsertbiljett, kryssning till Mariehamn del i 2-

bäddshytt insides standard, julbord inkl dryck, frukost 
 
Tillägg: 
Singelhytt insides standard: 100:- 
2-bäddshytt utsides seaview komfort: 150:- per person 
Singelhytt utsides seaview comfort:  300:- 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 31 OKTOBER 2019 
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TRETTONDAGSKONSERT 
BERWALDHALLEN 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LÖRDAGEN DEN 11 JANUARI 2020  
 
Trettondedag jul i Berwaldhallen betyder gala, glamour och klassisk underhållning. Inled 

det nya året med sedvanligt överraskande, lyxigt och inbjudande konsertprogram som 
garanterat väcker liv i frusna vintersjälar. Sveriges Radios Symfoniorkester och 

Radiokören tillsammans med kända gäster bjuder på en dignande musikalisk nyårsbuffé. 
 

 
Kl. 14.40 Avresa från Torshälla, Kofältet  
Kl. 15.00 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen   
Kl. 15.45 Avresa från Mariefred, Konsum  
  
 Vid ankomst till Stockholm serveras smått och gott i bussen 
 
Kl. 18.00 Konserten börjar  
  

Hemresa direkt efter konsertens slut   

 

Pris per person: 1.095:-  
 

I priset ingår:  bussresa, konsertbiljett, smått och gott i bussen 

 

 
SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 29 NOVEMBER 2019 
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4-8 MAJ 2020 LITAUEN med ciceron Stig Wahlström 
 
Litauen är det sydligaste och största av de tre baltiska länderna med Vilnius som  
huvudstad. Under medeltiden kämpade litauerna mot tyska korsriddare, men antog 1386 
kristendomen genom en union med Polen. På 1400-talet bredde ett litauiskt 
storfurstendöme ut sig från Östersjön till Svarta havet.  

 
4/5-2020 (Utresedag) 
Anslutning från Torshälla, Eskilstuna och Mariefred till Stockholm/Arlanda. Vidare 
med SAS direktflyg till Vilnius. Vid ankomsten väntar vår buss och guide för en 
gemensam lunch och därefter en rundtur till fots där vi bekantar oss med 
Presidentpalatset, Universitetet, S:t Annas kyrka och Art Center of Baltic Amber. I 
den Gamla staden besöker vi de små hantverksbutikerna, här i den Gamla 
stadsdelen låg också det judiska gettot under andra världskriget. Stadsrundturen 
avslutas vid vårt hotell för incheckning, bagaget har gått med vår buss direkt till 
hotellet. På kvällen samlas vi för en gemensam välkomstmiddag i TV-tornet med en 
underbar utsikt.  
 
5/5-2020 (Kungliga Vilnius) 
Frukost 
På förmiddagen skall vi med vår buss och guide besöka pittoreska Trakai.  
Under Litauens storhetstid var Trakai huvudstaden och på ön i Gavlesjön ligger det 
vackra Trakaislottet omgivet av sin fästningsmur. Det ges även lite egen tid att 
upptäcka utbudet hos försäljarna längs strandkanten. Gemensam lunch på lämpligt 
ställe, därefter beger vi oss till konstnärstaden Uzupis beläget i utkanten av 
Villnius. På kvällen samlas vi för en öl provning i öl-källaren Bambalys som ligger 
bredvid vår restaurang där vi intar vår gemensamma middag. 
 
6/5-2020 (Kaunas) 
Frukost 
Heldagsutflykt till Litauens andra stad Kaunas. Med vår guide gör vi tillsammans en 
stadsvandring i Gamla Stan med en blandning av byggnader i gotisk-, renässans- och 
barockarkitektur. Efter rundvandringen ges fri tid för lunch och shopping, runt 
stora torget i Gamla Stan finns gott om restauranger, barer och caféer. Laisvės 
Alėja är den mest välkända gågatan med en mängd av butiker. Vilniusgatan nämns 
ofta som den vackraste gågatan. 
På eftermiddagen reser vi tillbaka till Vilnius och vårt hotell och avslutar dagen 
med gemensam avskedsmiddag på restaurang 
 
7/5-2020 (Fri dag) 
Frukost 
Efter ett par innehållsrika dagar är det skönt att ta det lite lugnare. 
I dag får vi en fri dag för att på egen hand upptäcka mer av den vackra staden 
Vilnius. Guiden tipsar gärna om sevärdheter och museet som är väl värt ett besök. 
På kvällen samlas vi till en gemensam middag. 
 

10 
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8/5-2020 (KGB museet, hemresa) 
Frukost, utcheckning 
Vi förvarar vårt bagage i hotellets bagagerum för att sedan med vår guide besöka 
Genocide Victims Museum eller KGB museum som det ofta kallas. Museet ligger i 
ett före detta KGB fängelse och öppnades 1992. På den övre våningen finns 
utställningar och på nedre våningen finns fängelset som det såg ut då det var i 
bruk. Det finns bara ett museum av detta slag. 
Efter besöket intar vi gemensam lunch därefter en stund på egen hand innan vi 
samlas vid hotellet för resan mot flygplatsen. 
Vidare med SAS direktflyg till Stockholm/Arlanda. Där väntar vår buss för resa till 
hemorten.  
 

PRIS: 8.995:- 
Enkelrumstillägg: 1.200:- (avser 4-nätter) 
 
I Priset ingår: 
Anslutning från hemorten till Arlanda t/r  
Flygresa inkl. skatt och bagage                                             
4 nätter del i dubbelrum 
4 frukostar 
3 luncher inkl. bords dryck 
4 middagar inkl. ett glas öl/vin 
Samtliga besök och utflykter enl. program 
Svensk guide under vistelsen i Litauen  
Ciceron Stig Wahlström 
 
Flyg information: (Vi reserverar oss för eventuella tidsändringar) 
Avgår 08.20 Stockholm/Arlanda 
Ankomst 10.45 Vilnius  
Avgår 17.30 från Vilnius 
Ankomst 17.55 Stockholm/Arlanda 
 
PANORAMA HOTELL 
Ett 3-stjärniga Hotell i Vilnius gamla stadsdel, 500 meter från Gryningsporten. 
Hotellet erbjuder rymliga rum med gratis Wi-Fi, satellit-TV och badrum med 
hårtork. Alla rum är ljusa och inredda i varma färger med klassiska möbler.  
En varierad frukostbuffé serveras varje morgon i hotellets restaurang. 
 
O.B.S. 
Vid kostavvikelse meddela detta till oss i god tid. 
 
Priset är baserat på 35 betalande resenärer och för dagen gällande valutakurser, varför vi 
reserverar oss för ev. prisändringar som ligger utanför vår kontroll så som bränsletillägg, 
valutaförändringar och skatter.  
 

SISTA ANMÄLNINGSDAG ÄR DEN 31 OKTOBER 2019 
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RESORNA bokas hos: 

 
 

Lennart Nilsson tel. 070-910 26 88 
lennart.e.nilsson@gmail.com 

 
 

ReseKompaniet tel. 016-51 01 51 
info@resekompaniets.se 

 
 
 

Resekompaniets öppettider:   
mån – fre kl. 09.00-16.00 

lunchstängt mellan kl. 12-13 
 
 
 
 

Betalningsvillkor: 
Dagsresor & kryssningar: Betalning 1 månad innan avresa 

Teater & Konsertbiljetter: Omgående betalning 
 

Administrationsavgift tas ut vid återbetalning 
I övrigt gäller sedvanliga resevillkor. 

 

Vi reserverar oss för ev. ändringar el. feltryck. 
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