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BLAND KOBBAR & SKÄR
- konsert på Sandhamn med Linnéa Sallay

  Föreningen X åker till

FAKTA

PRIS: 990 KR
DATUM: 17 JUNI 2019 

AVRESA: 
07.50 Liljeholmen, Trekantsvägen 16  
08.05 Fruängen, Busstorget 
08.15 Älvsjö Stationsgata 15-21

ÅTER: ca 18.30
I PRISET INGÅR:
•  Bussresa 
•  Kaffe & smörgås
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe & kaka
•  2 båtfärder
•  Besök & inträden enligt program
•  À capellakonsert med Linnéa
•  Linnéa som guide & reseledare
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Sandhamn – ett paradis och en legendarisk seglarmetropol i 
det yttersta havsbandet. Många konstnärer och skalder har 
lockats hit under århundraden. Öns störste konstnärsprofil 
är Axel Sjöberg som har uppmärksammats av Sven-Harrys 
Konstmuseum.

Linnéa ansluter vår buss i Stockholm och guidar oss ut mot skärgården. Vi 
stannar till i Gustavsbergs Hamn där vi njuter av kaffe & hembakt fralla i det 
vackra Tornhuset. I Stavsnäs får vi en guidad visning av det fina Skärgårds-
museet. Vi får höra om skärgårdslivet förr, tittar på konstverk av skärgårds-
konstnärer. Rysshärjningarna 1719 uppmärksammas med ny utställning.

Vi har direktbåt över till Sandhamn där vi serveras en läcker lunch på tradi-
tionsrika Sandhamns Värdshus. Under dagen får vi veta mer om Sandöns 
spännande historia bl a som viktig tull- och lotsplats med den legendariske 
tullinspektorn och skalden Elias Sehlstedt.

I Sandhamns kapell bjuder Linnéa på en à capella konsert med sång & fiol 
inspirerad av dagens tema. Därefter finns tid att köpa en fika/glass i ham-
nen innan vi tar båten tillbaks till Stavsnäs. Här väntar vår buss för vidare-
hemfärd  Välkomna till en härlig dag i den ljusa försommartiden!  
Bekväma promenadskor rekommenderas för en promenad genom  
Sandhamns mysiga bullerby och backen upp till kapellet.

LINNÉA SALLAY
Auktoriserad
Stockholmsguide
Sångerska & Violinist

ANMÄLAN
PRO SEXAN 
Britta Svensson 
Telefon: 073-076 27 35 
brittaproliljeholmen@gmail.com

Sista anmälningsdatum: 17 maj 
Sista betalningsdatum: 27 maj 
Plusgiro: 78 76 83-2,  
Skriv ditt namn samt ”Sandhamn” på 
talongen
Begränsat antal platser,   
tidig bokning rekommenderas.


