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ENKÖPING – SIGTUNA 
 

En Mälarkryssning i skärgårdsnatur till vackra Sigtuna. Under färden bland Mälaröarna 
guidas vi av kaptenen om det vi passerar, som öar med bofasta, öppningsbara broar och 

den unika skärgårdsnaturen. 
 

MÅNDAGEN DEN 15 JUNI 2020 
 
Kl. 08.15  Avresa med buss från Stallarholmen, Coop parkeringen 
Kl. 08.35 Avresa med buss från Strängnäs, Resecentrum hpl D  

Vid ankomst till Enköping serveras busskaffe med smörgås. 
 
Kl. 09.45 Guidad rundtur i Enköpings parker med Parktåget som kör oss runt genom 
stadens parker i de gröna miljöerna. Här har vi med en guide som berättar om både parker 
och lite om stadens historia. Enköping kallar sig stolt för parkernas stad. Parkerna är olika 
stora och har olika specialiteter. Fridegårdsparken, Munksundskällan och Gustav Adolfs 
plan är namnen på några av de vackra parkerna. Mest känd är Drömparken, den stora 
perennparken skapad av den holländske trädgårdsdesignern Piet Oudolf. 
 
Kl. 11.45 Avgår M/S Havsörnen från Enköping 
 Lunch serveras ombord 
Kl. 15.00 Ankomst till Sigtuna 
 
Här får vi en guidad rundtur. Kyrkor och ruiner, slott och torparbyar, minsta rådhuset och 
den största flygplatser – alla är de en del av Sigtunas historia. Här finns Sveriges första 
gågata – platsen för Sveriges födelse. Här stod Erik Segersäll år 970 och pekade ut var 
Sigtuna stad skulle byggas. Det var här det nya Sverige bildades och Erik utropade sig till 
kung. 
 
Vi avslutar dagen med eftermiddagskaffe på i anrika Tant Bruns kaffestuga som finns i 
Sigtunas äldsta trähus, daterat 1600-tal. 
Hemresa 
 

Pris per person: 1.095:- 
 
I priset ingår: 
bussresa från Stallarholmen till Enköping samt retur från Sigtuna, båtresa Enköping-Sigtuna 
inkl. lunch ombord, 1 x busskaffe med smörgås, 1 x kaffe med bulle, guidning med 
Parktåget i Enköping, guidning Sigtuna 

   


