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Stockholmsturer

Konsert/underhållning ingår alltid!
Turerna bokas av föreningsombud direkt hos Linnéa.
För närmare innehåll, aktuella priser år 2020, samt
minsta/max antal deltagare tag kontakt med Linnéa!

SALTSJÖBADEN & SOLSIDAN – ca pris 830 kr p p
”Hurraropen strömmar in och det blev en så fin och innehållsrik dag tack vare dig som guide och
tusenkonstnär.” Mikael Halldin/Diakon Stockholms Domkyrkoförsamling

En underbar utflykt i vacker skärgårdsmiljö där Linnéa guidar oss runt i sin hembygd Knut Wallenbergs pärla från 1889. Kulturhistoriska platser, vacker arkitektur varvat med
lite lättsamt skvaller. Vi lär oss mer om alla konstnärer, arkitekter, musiker som drogs hit.
Guidad visning av Grünewaldvillan alternativt konstvisning på Vår Gård. God lunch på
prisbelönta Saltsjö-Pir. Linnéa bjuder på konsert med sång & fiol i Uppenbarelsekyrkan.
RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI – från 580 kr p p
”..Tack för ett excellent värdskap under dagen på Stadshuset… fullödigt från början till slut …
Din detaljkunskap om Stadshusets historia är imponerande, detta presenterat med humor och
esprit gjorde dagen synnerligen minnesvärd för oss.” Göran Jyde, SPF Seniorerna Holmfast

Stadshuset – av många ansedd som Stockholms vackraste byggnad. Varenda vrå säger
något om Sveriges kultur och historia. Linnéa guidar oss entusiastiskt genom de praktfulla
salarna, men lär oss även tyda spännande detaljer runt fasaderna. Fin lunch inkl
kaffe/sötsak i Stadshuskällaren. Linnéa bjuder på konsert med anknytning till Stadshusets
historia. En av de mest efterfrågade dagsturerna! Kan erbjudas med/utan busstransport.
DROTTNINGHOLM, EKEBYHOVS SLOTT & LOVÖN – ca pris 940 kr p p
”Linnéa, tack för en fantastisk dag under din guidning och din entusiasm. Att besöka detta slott
med omgivningar under din ledning var synnerligen inspirerande. Blev en aha-upplevelse.
Nanne Brödjegård, Spf Nynäshamn

En mycket uppskattad utflykt till Mälaröarnas härliga kulturlandskap med guidade
visningar av såväl Drottningholms Slott som Drottningholms Slottsteater. Kaffe &
hembakt på Slottscaféet Karamellan ingår, fri tid att besöka Teaterboden, Slottsboden &
Slottsparken. En riklig och god lunchbuffé serveras på Ekebyhovs Slott från 1600-talet. I
Drottningholms Slottskyrka avrundar Linnéa dagen med en à capella konsert, sång & fiol.
STOCKHOLM I DUR &linneasallay@hotmail.com
MOLL – ca pris 680 kr p p

82 och innehållsrika guidning!!!
”Stockholm blir aldrig sig likt efter073-500
din glödande,62
sprudlande
Thorny Einarsdatter Dabrowski
www.linneasallay.se
En lärorik och unik rundtur i Stockholm. Vi berörs av livsöden under olika århundraden
med musiken som tema. Bussfika. Kort guidad promenad i Gamla Stan, som anpassas

BLAND KOBBAR & SKÄR – ca pris 995 kr p p
”Tack för en jättefin resa till Sandhamn. Jag tror att det är den bästa endagarsresa som jag
arrangerat.” Lisbeth Antelius, Spf Runstenen

Utflykt till paradiset Sandhamn i det yttersta havsbandet. Bussen tar oss till Gustavsbergs
Hamn där Tornhuset serverar kaffe & hembakt. I Stavsnäs besöker vi Skärgårdsmuseet,
därefter båtfärd över till Sandhamn med lunch på Sandhamns Värdshus. Linnéa berättar om
Sandöns spännande historia som viktig tull- och lotsplats, men också om de konstnärer och
skalder som sökte sig hit. Linnéa avrundar med sång & fiol på skärgårdstema i Sandhamns
kapell. Innan båtfärd åter mot Stavsnäs finns tid att köpa glass och strosa bland hamnbodarna.
TULLGARNS SLOTT, TROSA & YTTERJÄRNA K:A – ca pris 930 kr
Kaffe och smörgås på Antroposofernas Kulturhus i Ytterjärna. Vi färdas längs med den
vackra ”Gröna Kusten – Utflyktsvägen” och ankommer Tullgarns Slott, där vi får en
intressant guidad visning. I pittoreska pärlan Trosa sitter vi i hemtrevlig miljö och avnjuter
lunch med efterrätt på Bomans Hotell & Restaurang. I Ytterjärna kyrka, på en kulle invid
Järnafjärden, bjuder Linnéa på vacker sång & fiolspel. Innan färden går hemåt, stannar vi till
vid Saltå Kvarn med ett stort sortiment av ekologiska produkter av hög naturlig kvalitet.
KUNGLIGA HAGA & OPERAN – ca pris 895 kr p p
En sprudlande dag som börjar med champagnefrukost i det vackra Ekotemplet mitt i
natursköna Haga. Vad var det som lockade Gustav III hit och vad hade han för planer med
denna plats? Vi får vet mer om fler kungligheter med anknytning till Haga. Linnéa guidar,
bjuder på sång & fiol på dagens tema. Besök i det fina Haga Parkmuseum innan färden går
vidare med buss in till Kungl Operan. Här väntar en spännande visning. Linnéa – som tidigare
solist här, kan berätta om livet bakom kulisserna. Dagen avslutas med lunch i Operahuset.
STOCKHOLM I DUR & MOLL – ca pris 650 kr p p
”Stockholm blir aldrig sig likt efter din glödande, sprudlande och innehållsrika guidning!!!”
Thorny Einarsdatter Dabrowski

En lärorik och unik rundtur i Stockholm. Vi berörs av livsöden under olika århundraden med
musiken som tema. Bussfika i Stadshusträdgården. Kort guidad promenad i Gamla Stan, som
anpassas efter väderlek. Lunch inkl efterrätt i mysig, historisk miljö invid Storkyrkan. Här
bjuder Linnéa på föreställning i två akter som speglar dagens rundtur. Sång & fiol iklädd
historiska dräkter. Under advent får vi även lyssna till musik med smak av jul.
GAMLA STAN – HISTORIA & MUSIK – ca pris 555 kr p p
En lärorik vandring genom Gamla Stans gränder och torg. Vi berörs av livsöden under olika
århundraden, får lära oss mer om vår stads spännande historia där även musiken finns med
som tema. Vandringen är ca 2 timmar, vi går i lugn takt och stannar många gånger. Mitt emot
Storkyrkan sätter vi oss till bords för en god lunch i historisk miljö. Till kaffet bjuder Linnéa
på en liten konsert med sång & fiol där musiken speglar dagens tema

OBS att många dagsturer tas fram i samråd med er alerta reseombud.
Möjligheterna är oändliga i Stockholm, Mälardalen, Roslagen osv. Ni kan vara
allt ifrån 15 personer som önskar guidad promenad i Gamla Stan - till full buss
för längre utflykt. Tillsammans skapar vi unika turer med intressanta
besöksmål, goda måltider, alltid med kaffe & efterrätt. I en sevärd kyrka eller
annan fin plats ger jag konsert inspirerad av dagens tema. I adventstid är det
populärt med julbord & adventskonsert då jag bjuder på våra mest älskade
julsånger tillsammans med min musiker.
VARMT VÄLKOMMEN ATT HÖRA AV DIG TILL MIG!

