
Stora Stockholmsturen 

DAG 1:  
Tåg med SJ till Stockholm. Vid an-
komst möts vi av Linnéa Sallay, auto-
riserad Stockholmsguide och artist. 
Tillsammans promenerar vi till Stads-
huset där vi startar med en förstklas-
sig lunch på Stadshuskällaren. Det är 
en av Stockholms äldsta restauranger 
och det enda stället i världen där du 
kan äta alla Nobelmenyer genom ti-
derna på Nobelservisen i samma hus 
som Nobelbanketten hålls årligen. Nu 
väntar en guidning med Linnéa Sallay, 
auktoriserad Stockholmsguide och 
operasångerska, både invändigt och 
utvändigt. Stadshuset med sin träd-
gård som är en av Stockholms vack-
raste platser, sprängfylld av symbolik. 
Varenda vrå säger något om Sveriges 
kultur och historia med koppling till 
Stockholm. Linnéa guidar oss entu-
siastiskt genom trädgården och runt 
fasaderna och vi lär oss tyda alla spän-
nande detaljer. Bussen hämtar oss för 
en guidad rundtur i stan till hotellet 
för incheckning och middag. (L, M)

DAG 2:  
Dagen är fri för eget förfogande. Kan-
ske lockar shopping eller ett besök på 
något av staden många museum.  På 
eftermiddagen möts vi i Gamla stan 
där Linnéa guidar oss genom historiska 
händelser.  Gamla Stan är en av Euro-
pas största och bäst bevarade medel-
tida stadskärnor och en av Stockholms 
främsta attraktioner. Det var här som 
Stockholm grundades år 1252. Hela 
Gamla Stan är som ett levande mu-
seum. Bakom de synliga fasaderna kan 
man än i dag finna källarvalv och kalk-
målningar från medeltiden. I Gamla 
Stan finns flera vackra kyrkor och mu-
seer. Här hittar du bland annat Sveriges 

nationalkatedral Storkyrkan och Nobel 
Prize Museum. Störst av stadsdelens 
alla attraktioner är Kungliga slottet, 
ett av världens största slott med över 
600 rum. Västerlånggatan och Öster-
långgatan är stadsdelens huvudgator. 
Innanför dem, längs nuvarande Präst-
gatan, gick stadsmuren som en gång 
omgav staden. Mitt i Gamla Stan lig-
ger Stortorget, Stockholms äldsta torg, 
centralpunkten och från den går Köp-
mangatan, Stockholms äldsta gata, 
omnämnt redan på 1300-talet. Mårten 
Trotzigs gränd är svår att hitta. Det 
är Gamla Stans smalaste gränd, bara 
90 centimeter på det smalaste stäl-
let. Avslut vid restaurangen där vi äter 
gemensam middag och Linnéa Sallay 
bjuder på en härlig musikalisk bland-
ning på sång & fiol. Vi bjuds på en och 
annan scenisk överraskning med smak 
av Stockholms historia. (F, M)

DAG 3: 
Frukost och utcheckning innan vi las-
tar väskorna på bussen. Dagen börjar 
med att Linnéa guidar oss ut via den 
gamla Saltsjöbadsleden och berät-
tar bakgrunden till Knut Wallenbergs 
pärla från 1889. Detta fashionabla 
skärgårdssamhälle som bröderna 
Wallenberg skapade tillsammans 
med Ernest Thiel kring förra sekelskif-
tet. Förebilder hämtade man från den 
Franska Rivieran. Vi passerar Saltsjö-
Duvnäs samt utkanten till Erstaviks 
Naturreservat. Vi får lära oss mer om 
Saltsjöbadens spännande historia, 
det berömda Saltsjöbadsavtalet, Ob-
servatoriet samt därtill om kända 
Saltsjöbadsbor Vi tittar på kulturhis-
toriska platser, vackra byggnader var-
vat med lite lättsamt skvaller. Under 
rundturen i samhället besöker vi även 
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FAKTA
GRUPP PRIS: 6 690 KR
RESLÄNGD:  3 DAGAR
AVRESA:  14-16 MARS 2022
I GRUNDPRISET INGÅR
•  Tågresa Göteborg - Stockholm t/r
•  Del i dubbelrum med frukost
•  Två luncher inkl måltidsdryck (L)
•  Tvårätters middag på hotellet (M)
•  Tvårätters middag på restaurang (M)
•  Musikalisk föreställning med Linnéa
•  Bussresor, entréer & guidningar      
   enligt program
•  24 timmars åkkort med lokaltrafiken

TILLÄGG
Enkelrum:            + 800 kr

TÅGTIDER  - Preliminära tider*
Göteborg - Stockholm 08:24 - 11:34
Stockholm - Göteborg 16:47 - 20:05

HOTELL
Clarion Hotel Stockholm ****
www.choicehotels.se
*Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Solsidan och i Fisksätra äter vi lunch 
på den inbjudande restaurangen Salt-
sjö-Pir. Bussen tar oss sedan tillbaka 
till Stockholm C där vi säger farväl till 
Linnéa och åker med tåget hem. Åter 
Göteborg under kvällen.  (F, L)

Linnéa Sallay
Har gedigen musikutbild-
ning, är aktiv som resele-
dare, därtill Auktoriserad 
Stockholmsguide. 
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