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AFTerNOON TeA PÅ SVArTSJÖ SLOTT

Söndag 24 mars
Avgår från Cityterminalen kl. 12:30
Åter ca kl. 17:00 895 kr

På Svartsjö slott, beläget på Färingsö, varierar utbudet 
på Afternoon tea något över säsong men i grunden så 
är det scones, clotted cream, marmelader, lemon curd, 
ett par snittar, bakverk och praliner. Vi bjuds på en rejäl 
måltid som gott kan ses som en sen lunch eller tidig 
middag. Vi får även en visning av detta fantastiska 
1700-talsslott i rokokostil. 

Det byggdes som jaktslott för kung Fredrik I 
och hans drottning Ulrika Eleonora. Ett flerårigt 
restaureringsarbete både in- och utvändigt (1995-
2002) har resulterat i såväl rekonstruerade tapeter som 
avdammade fängelseceller.

BONNIerSKA VILLAN & THIeLSKA GALLerIeT

Torsdag 28 mars, torsdag 24 oktober 
Avgår från Cityterminalen kl. 11:30
Åter ca kl. 17:30 895 kr

På Thielska Galleriet får vi inspireras av berättelserna om 
huset ritat av arkitekten Ferdinand Boberg, samlingen 
med nationalromantikens och symbolismens konst, 
familjen Thiels dramatiska öden och sekelskiftets 
tidsanda under en timmes visning. Den unika 
samlingen innehåller konstverk av bland annat Bruno 
Liljefors, Edvard Munch, Carl Larsson och Anders Zorn. 
Lunch följer innan vi fortsätter till Bonneriska villan.

Här visas en unik porträttsamling av författare förlagda 
på Albert Bonniers förlag, startad av Karl-Otto Bonnier 
omkring förra sekelskiftet. Genom mötet mellan våra 
främsta konstnärer och författare är samlingen en 
fascinerande spegling av 1900-talets svenska kulturliv. 

Vi har platsbokning i bussen på våra resor. Det betyder att du har möjlighet att 
lämna önskemål om var i bussen du vill sitta. Lämnas inga önskemål placerar vi dig 
på första lediga plats räknat framifrån. Benutrymmet är lika stort på alla platser.

Platserna 1-4 på första raden är i första hand avsedda för personer som har svårt 
att gå eller lider av andra medicinska besvär som t ex åksjuka.

Bokar du din resa via sallskapsresor.se kan du under ”Övrigt” ange önskemål om 
placering, så tar vi hänsyn till detta efter bästa förmåga. Ju tidigare du bokar, desto 
större chans att få önskad plats. På vissa bussar saknas sätena markerade med x 
bakom platsnumret. (Observera att det kan förekomma bussar som saknar eller 
har annorlunda numrering.)

PLATSBOKNING I BuSSeN

Nu STÅr VI PÅ eGNA BeN
Äntligen håller du årets första katalog i din hand! I år 
delas den ut lite senare än vanligt, eftersom vi ville få 
med så många av årets resor som möjligt.

En annan stor sak som hänt är att vi sålt bussbolaget som 
Sällskapsresor tidigare var en del av, så från och med nu 
står vi på egna ben. Du kommer fortfarande främst att 
mötas av bussar som det står StockholmsBuss på.

Vi på Sällskapsresor kommer förstås att fortsätta som 
vanligt med att arrangera trevliga, intressanta och 
prisvärda resor för mogna resenärer. Nytt för i år är 
symbolen “extra lågt pris” som visar resor med extra 
förmånligt pris.

Välkommen att uppleva Sverige med oss!

extra
Lågt
Pris

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/bonnierska-villan-a-thielska-galleriet/618.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-07-09-20-46/615.html
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BrOr HJOrTHS KONSTNÄrSHem & GuSTAVIANum

Torsdag 11 april
Avgår från Cityterminalen kl. 09:45
Åter ca kl. 16:30 1025 kr

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda 
och autentiska som Bror Hjorths Hus i Uppsala. Som 
besökare får vi grundligt lära känna Bror Hjorths konst 
genom de 250 verk som visas i ateljén och bostaden. 
Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer 
och teckningar en unik bild av ett spännande och 
rikt konstnärskap. Efter lunch på Restaurang Borgen 
fortsätter vi till Gustavianum vid Uppsala universitet.

Gustavianum är Uppsala universitets äldsta bevarade 
byggnad och innehåller Olof Rudbecks anatomiska 
teater och det Augsburgska konstskåpet. Museet visar 
även skatter från vikingarnas Uppsala, faraonernas 
Egypten och antikens Grekland och Rom.

KONST VID SALA SILVerGruVA

Söndag 21 april 
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 17:15 1095 kr

Sala Silvergruva är en besöksgruva med en av världens 
bäst bevarade gruvmiljöer. Här möts vi av mörka 
ringlande gruvgångar, storslagna och vattenfyllda 
bergrum. Sträckan vi går i underjorden är relativt kort 
men på den lilla slingan hinner vi få en god förståelse 
för de allra viktigaste begreppen som rör gruvan. 

Påskbuffé serveras på värdshuset och efter maten 
besöker vi konstutställningarna som hålls på hela 
gruvområdet - i Direktörsbostaden, Christina-schaktets 
lave och flera av de gamla arbetarbostäderna. 
Annars stängda hus öppnas upp för konstens skull. I 
Gruvmuseet kan man besöka basutställningen samt 
fotoutställningen “I facklors sken”.

NOrrTeLJe BreNNerI

Torsdag 25 april
Avgår från Cityterminalen kl. 11:00
Åter ca kl. 16:30 1125 kr

Norrtelje Brenneri är ett småskaligt och familjeägt 
bränneri i hjärtat av Roslagen där högklassiga destillat 
av frukter och bär samt exklusiv Roslagspunsch varsamt 
tillverkas för hand. Vi välkomnas till bränneriet med 
en välkomstdrink följt av lunch på den inglasade 
autentiska hölogen från 1904.

Vi får en visning av bränneriet och får höra om 
varför verksamheten startades, hur man mäskar och 
destillerar. Under besöket bjuds det även på roande 
skärgårdshistorier av gårdens egen h’Österman. Vi 
får också provsmaka tre av bränneriets guld- och 
silvervinnande destillat à 2cl. Dessa serveras med 
smaktallrik för att förhöja intrycken.

TrÄDGÅrD & uTerum VID STeNINGe SLOTTSBY

Fredag 3 maj 
Avgår från Cityterminalen kl. 12:00
Åter ca kl. 17:00 795 kr

På mässan Trädgård och Uterum kan du inspireras 
och förverkliga dina trädgårdsdrömmar. En plats 
för att hitta det unika och det lite annorlunda för 
inredning av trädgården. Här hittar du en kombination 
av utställare och hantverkare som tillsammans kan 
erbjuda det unika för din trädgård eller balkong.

Här finns inspirationsmontrar för trädgårdens olika 
rum, du kan få rådgivning eller gå en tipspromenad 
med fina priser. Steninge Slott med sin trädgård och 
den nyrenoverade Stenladan, Steninge Bruk, med 
butiker och restaurang är ett trevligt utflyktsmål i 
vanliga fall. Nu får vi ännu en anledning till ett besök. 
Lunch serveras på Steninge Bruk vid ankomst.

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-21-16-36-15/620.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-21-16-36-15/620.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-07-11-02-45/617.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/konst-vid-sala-silvergruva/619.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/norrtelje-brenneri/57.html
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rIDDArSPeL PÅ eKeNÄS SLOTT

Lördag 11 maj
Avgår från Cityterminalen kl. 10:30
Åter ca kl. 20:00 1095 kr

På Ekenäs slott utspelar sig ett av landets äldsta och 
största medeltidsevenemang - Ekenäs Riddarspel. Här 
utlovas spektakulära tornerspel och en oförglömlig 
medeltidsshow i vallgraven på Ekenäs slott. Följ 
med på en tidsresa och besök den historiska 
hantverksmarknaden.

Vill du veta mer om slottet går du med på någon av de 
öppna visningar som hålls i delar av slottet. Här får du 
följa med genom den svenska historien ända tillbaka 
till den tid då Sverige var en stormakt och svenska 
arméer slogs och rövade i Europa. 

Lunch serveras vid Löfstad slotts värdshus.

KOSLÄPP PÅ mALmA GÅrD & OSTPrOVNING

Söndag 12 maj 
Avgår från Cityterminalen kl. 10:30
Åter ca kl. 18:00 1195 kr

Sommaren närmar sig och det är dags för kosläpp 
på Malma Gård på Värmdö. Runt gårdsplanen 
finns en liten marknad med olika utbud från lokala 
Värmdöproducenter, allt från Malmas eget frysta nöt- 
och lammkött, Malmas egna lamm- och nötskinn till 
lokalt mathantverk och drivvedskonst med mera.

Lunch serveras på Djurönäset och under eftermiddagen 
besöker vi Anna Kälvebrand på Ostmakeriet på Rindö, ett 
småskaligt mejeri där Anna ystar alla ostar själv. Mjölken 
kommer från glada roslagskossor. Vi får smaka ett urval 
av mejeriets egna ostar med bröd och mousserande 
äppelmust. Under tiden vi njuter av det goda får vi höra 
om ostarnas historia, deras olika ystningar och lagring. 

LINNÉS TrÄDGÅrDSFeST & HAmmArBY

Lördag 18 maj
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 17:00 1015 kr

Gör en tidsresa till 1700-talet, med frasande kjolar, 
glänsande skospännen och mathantverk. Fynda 
hantverk, experimentera, träffa Linné och lär dig mer 
om Linnés vetenskaper idag. Linnés trädgårdsfest hålls 
i Linnés trädgård i begynnande blomning och festlig 
inramning. Här hålls marknad, visningar och öppet 
hus hos familjen Linné.

Innan vi besöker trädgårdsfesten får vi en visning av 
Linnés Hammarby utanför Uppsala. Familjen Linnés 
sommarbostad är en av Sveriges mest stilriktigt 
bevarade 1700-talsgårdar. Lunch serveras på Trillers 
mat innan vi åker vidare till Linnéträdgården.

GÖTA KANAL meD m/S KuNG SVerKer

Onsdag 22 maj 
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 18:30 1395 kr

Vi börjar dagen på Kornettgården, ett 700 kvm 
stort nostalgimuseum i två våningar som består av 
uppbyggda miljöer från svunna tider. Samlingen 
innehåller tusentals bruksföremål från slutet av 
1800-talet till 1980-talet. Vi dricker kaffe och ser oss 
omkring bland alla fantastiska föremål.

Ombord på M/S Kung Sverker som avgår från 
Borensberg glider vi fram längs vad vissa anser vara 
den vackraste delen av Göta kanal. Under resan, som 
tar två timmar, slussar vi fem gånger, bland annat i 
kanalens brantaste sluss Borenshult som består av 
fem sammankopplade slussar. Kaptenen guidar längs 
färden och lunch serveras ombord.

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/ekenaes-slott-med-riddarspel/438.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-21-16-59-54/621.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-21-17-18-52/622.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-21-17-24-31/443.html
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BÅTTur PÅ HJÄLmAre KANAL

Söndag 26 maj
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 16:00 1195 kr

Hjälmare kanal går mellan Hjälmaren och Arbogaån, 
och är Sveriges äldsta konstgjorda vattenled. Vid 
Gravudden kliver vi på båten M/S Lagerbjelke som 
ska ta oss genom den vackra kanalen. Vattenleden 
utnyttjades för godstransport ända in på 1970-talet 
för att underlätta frakt av järn från Örebro till 
Stockholm för export. I retur fraktade båtarna gods till 
handelsmän i Örebro och bruken i Bergslagen.

Båtfärden genom kanalens nio slussar kantas av en 
mängd upplevelser och synintryck. När båten glider 
fram med strandlinjen nära inpå gör den grönskande 
prakt och det myller av liv som finns att upptäcka ett 
starkt och bestående intryck. Lunch serveras ombord.

BruNCHKrYSS & JÄrNÅLDerNS mAKTCeNTrum

Söndag 2 juni
Avgår från Cityterminalen kl. 08:30
Åter ca kl. 16:00 1025 kr

Mälarens vyer tillhör Sveriges vackraste. Gröna, sköna 
paradisöar, ödekobbar och idylliska sommarstugor 
varvas med storslagna strandvillor. Ombord på M/S 
Havsörnen serveras en brunchbuffé som gör din 
förmiddag extra god. Här hittar du såväl sillfavoriter, lax 
och skinka som äggröra, bacon och Janssons frestelse. 

I Badelunda ligger gravfältet Anundshög, 
ett av Sveriges absolut mest imponerande 
fornlämningsområden. Här möttes forntidens 
handelsvägar och vattenleder och under 
århundradenas lopp blev området ett kulturellt 
centrum för hela västra Mälardalen. Efter en guidning 
av området dricker vi kaffe på Café Anund.

eLLeN KeYS STrAND & ALVASTrA KLOSTerruIN

Onsdag 5 juni 
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 20:00 1375 kr

I Omberg, på Vätterns östra sida, ligger Alvastra 
Klosterruin, grundad 1143 av franska munkar som 
tillhörde den mäktiga Cisterciensorden. Under vårt 
besök i de vackra ruinerna får vi höra berättelsen om 
hur Alvastra blomstrade under klostertiden. 

Efter visningen av klosterruinen väntar en fin lunch på 
Ombergs turisthotell, innan vi besöker författaren och 
pedagogen Ellen Keys hus Strand, beläget i närheten, 
för en guidad visning. Ellen Key lät bygga huset 
Strand och flyttade dit 1910. Hon hade då bakom 
sig många år av aktiv samhällsdebatt, framgångsrikt 
författarskap, resor och föreläsningsturnéer, både i 
Sverige och utomlands. 

Våra ordinarie öppettider är måndag - fredag kl. 9-12. 
Röda dagar och dag före helgdag har kontoret stängt.

På vår webbsida, www.sallskapsresor.se, kan du få 
svar på de flesta av dina frågor samt boka våra resor. 
Är det någon information du saknar? Mejla oss på 
info@sallskapsresor.se. Vi svarar på inkommande 
e-post så snart vi kan under vardagar.

Under perioden 1 juni - 31 augusti har 
telefonbokningen öppet måndag - torsdag kl. 9-12. 

Du når oss på telefon 08-5646 2080.

TeLeFONBOKNINGeNS ÖPPeTTIDer

Foto: Christer Johansson

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/hjaelmare-kanal/170.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-06-51-51/623.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/ellen-keys-strand-a-alvastra-klosterruin/397.html
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ÖreBrO KANAL & KONST PÅ HÖG

Tisdag 11 juni
Avgår från Cityterminalen kl. 08:30
Åter ca kl. 19:30 1250 kr

Vi börjar med en båttur  längs Örebro kanal, Svartån 
och Hjälmaren. Vi passerar de finaste delarna av Örebro 
med hamnkvarteren, stadsparken, Wadköping och 
Örebro sluss, vidare i Svartån ut till Hjälmarens första 
fjärd Hemfjärden. Vi gör en sjötur till Essundet innan vi 
vänder mot stan igen. Lunch serveras ombord.

Kvarntorpshögen i Kumla är ett av våra märkligaste 
industriminnen och en annorlunda utställningsmiljö 
för skulpturområdet ”Konst på Hög” - en unik 
skulpturpark belägen på toppen. Här finns verk 
av flera av landets främsta konstnärer. Vår guide 
informerar om de magnifika konstverken. Från toppen 
har vi dessutom en magnifik utsikt över Närkeslätten.

STOrA SuNDBY SLOTT & SuNDBYHOLm

Onsdag 12 juni 
Avgår från Cityterminalen kl. 10:30
Åter ca kl. 18:00 1295 kr

Mitt i natursköna Södermanland ligger sagolika Stora 
Sundby Slott och speglar sig i Hjälmarens vatten. 1848 
stod Sveriges vackraste slott färdigt och stoltserade 
då med fyra stora torn symboliserande årstiderna, tolv 
mindre torn för månaderna, 52 rum för årets veckor 
och 365 fönster för kalenderns alla dagar. I den vackra 
slottsparken kan man bland annat se den gamla 
borgruinen, en välbevarad runsten, slottsträdgården 
och i anslutning det natursköna hjorthägnet. Vi guidas 
av slottets ägare, Mauritz Klingspor.

Lunch serveras på Sundbyholms Slott, ett vackert 
1600-talsslott beläget strax utanför Eskilstuna.  
Eftermiddagskaffe dricker vi på Grassagården i Strängnäs.

FALLeNS DAG I ÄLVKArLeBY

Söndag 16 juni
Avgår från Cityterminalen kl. 09:00
Åter ca kl. 18:00 895 kr

Ett varningstjut - sen öppnas dammluckorna vid 
kraftverket och vattnet forsar fram. Vattnets kolossala 
kraft genom Stor- och Mellanfallet upphör aldrig 
att fascinera. 680 kubikmeter vatten i sekunden 
forsar ut. Tio minuter senare stängs luckorna och 
vattenmassorna sinar.  Sedan 1971 firas varje år 
Fallens dag, en folk- och familjefest. På Laxön 
råder feststämning med musik och uppträdanden. 
Här finns försäljning av allt från godisremmar till 
miljövänliga designprodukter men även konstgalleri, 
keramikverkstad och hantverkshus att besöka.

Lunch serveras på restaurang Kungsådran på Laxön.

Våra resor avgår nästan uteslutande från 
Cityterminalen på Klarabergsviadukten 72 i 
Stockholm. Inne på terminalen finns monitorer där 
kommande avgångar står angivna, samt vilken gate de 
avgår ifrån. Resorna kommer upp på tavlorna ungefär 
en timme innan avgång. Leta efter Sällskapsresor och 
din destination.

Bussen avgår alltid på utsatt tid, så se till att du har god 
tid på dig att hitta gaten innan avresan. Vår reseledare 
finns på plats ca 20 minuter före avgång och prickar av 
dig innan du kliver ombord. 

Trevlig resa!

Hur HITTAr JAG TILL BuSSeN?

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-07-03-38/624.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/stora-sundby-slott-a-sundbyholm/625.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/fallens-dag-i-aelvkarleby/114.html
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mIDSOmmArFIrANDe I WIJ TrÄDGÅrDAr

Fredag 21 juni
Avgår från Cityterminalen kl. 10:15
Åter ca kl. 18:30 895 kr

Wij Trädgårdar i Ockelbo, ett centrum för nordisk 
trädgårdskultur, är platsen för både vild natur och 
trädgårdar ritade av berömda arkitekter och formgivare. 
Här inleder vi besöket med en midsommartallrik i Wij 
Trädgårdskök. Maten här lagas av ekologiskt odlade 
och närproducerade råvaror – mycket är skördat i 
den egna köksträdgården - och blir till färgsprakande 
anrättningar som talar till många sinnen.

Sedan väntar ett klassiskt midsommarfirande med 
spelmän, stångresning, dans- och ringlekar. Passa 
också på att besöka Wij Trädgårdshandel. Här hittar du 
bland annat ett urval av perenner, krukor och korgar 
för att försköna den egna trädgården.

mIDSOmmArFIrANDe PÅ JuLITA GÅrD

Fredag 21 juni
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 19:00 1295 kr

Julita gård ligger i vackra Sörmland, 25 km utanför 
Katrineholm. Gården visar hur ett storgods fungerade 
under början av 1900-talet. Vid ankomst slår vi oss direkt 
ner på Julita Wärdshus för en välkomponerad trerätters 
midsommarlunch. Restaurangen drivs av stjärnkocken 
Tommy Myllymäki som 2014 vann Bocuse d’Or, Kock-EM, 
så här kan vi vänta oss en upplevelse för smaklökarna. 

Efter lunchen följer traditionellt midsommarfirande 
på gården. Musikunderhållning, dansuppvisning och 
lotterier. Under dagen finns också möjlighet att följa 
med på någon av de öppna visningar som hålls i Stora 
Huset, löjtnant Arthur Bäckströms hem. Löjtnanten var 
gårdens sista privata ägare.

BÅTTur PÅ GÖTA KANAL

Torsdag 27 juni, lördag 3 augusti
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 20:30 1295 kr

Göta kanal är i särklass ett av de största 
byggnadsprojekt som någonsin genomförts i Sverige 
och ett led i vattenförbindelsen mellan Sveriges två 
största städer, Stockholm och Göteborg. Kanalen är 
190 km lång med 58 slussar. Under vår dagstur reser vi 
från Borensberg till Berg med båten M/S Wasa Lejon. 
Färden går via nio slussar, åtta hydrauliska och en 
manuell som fortfarande drivs med handkraft, samt 
elva broar och två akvedukter. Kaptenen guidar längs 
vägen och lunch serveras ombord på båten. 

På vägen mot Borensberg stannar vi vid Cloetta Center 
i Ljungsbro. Ovanför butiken finns restaurangen Tre 
Bröder där du kan köpa fika om så önskas.

rÄKKrYSSNING PÅ mÄLAreN

Måndag 1 juli 
Avgår från Cityterminalen kl. 11:45
Åter ca kl. 18:00 895 kr

Resan går längs underbar skärgårdsnatur från 
Enköping till vackra Sigtuna. I Enköping väntar båten 
M/S Havsörnen från Rederi Mälarstaden på oss. 
Under färden bland Mälaröarna guidas vi av kapten. 
Vi får höra om livet på öarna och händelser till sjöss 
men också om öppningsbara broar och den unika 
skärgårdsnaturen vi passerar under färden.

Buffén som serveras ombord innehåller allt en 
räkfrossa måste; vitlöksdoftande aioli, nybakat bröd, 
salladsplock och räkor i överflöd. Du köper själv det du 
önskar dricka. På båten finns fullständiga rättigheter 
med utvalda viner och ölsorter. Självklart är räkorna 
ombord MSC-märka, för ett välskött och uthålligt fiske.

extra
Lågt
Pris

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-07-42-06/626.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2018-01-03-13-01-17/582.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2017-01-12-09-19-12/539.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/raekkryssning-pa-maelaren/341.html
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GeNIeT muNKTeLL & SmeDJOrNA

Torsdag 4 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 16:00 895 kr

Eskilstuna ligger vackert vid Eskilstunaån och är 
uppkallad efter helgonet S:t Eskil som verkade 
i Tuna på 1000-talet. Staden är historiskt mest 
känd för sin mekaniska industri och på den här 
resan får vi följa med på en historisk vandring i 
stadsdelen Munktellstaden och lära känna den store 
entreprenören och innovatören Johan Theofron 
Munktell, som fått låna ut sitt namn till området.

Efter lunch på Jernberghska får vi en guidning 
av Rademachersmedjorna, en av Sveriges bäst 
bevarade borgerliga 1600-talsmiljöer. Här finns ett 
flertal välbevarade hus från Reinhold Rademachers 
smidesmanufaktur från 1650-talet.

mALeNA erNmAN meD GÄSTer PÅ DALHALLA
Malena Ernmans sommarkonserter utanför Rättvik 
har med sina 10 år i rad blivit en mycket uppskattad 
tradition hos såväl publik och press som artistkollegor. 
I olika konstellationer har Malena på Dalhalla setts av 
över 88 000 personer sedan 2009. 

Lisa Nilsson kräver ingen utförligare presentation. Hon 
är en av Sveriges största musiker och har sedan tidigt 
90-tal gått i spetsen för svensk soul- & jazzmusik. 

Philip Jalmelid och Kristin Lidström är två av 
Malenas artistkollegor från den enormt hyllade 
musikaluppsättningen av ”Så som i himmelen” på 
Oscarsteatern. Kristin Lidström är med sin blyga 
ålder om 26 år redan mer rutinerad än de flesta och 
har utöver sin medverkan i “Så som i himmelen” bl.a. 
spelat i ”Kristina från Duvemåla” och ”Les Misérables”.

Våra biljetter finns i sektion C på rad 29-31. Stolarna är 
plaststolar med vadderad sits och rygg.

Under resan bor vi på fina Green hotel i Tällberg. 
Rummen är unika och är placerade i fristående 
hus och härbren i hotellparken. Lunch serveras 
när vi kommer fram, och därefter checkar vi in 
på rummen. När vi kommer tillbaka från Dalhalla 
väntar en kvällsvickning på oss. Middag ingår inte 
i resans pris men på Dalhalla finns ett flertal olika 
försäljningsställen. Klicka här för att se dem.

Efter sovmorgon följande dag, en god frukost och 
kanske en promenad i vackra Tällberg påbörjar 
vi hemresan. Den sker med stopp för en härlig 
sommarbuffé på Högbo Brukshotell.

Söndag 7 juli - måndag 8 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 09:00
Åter ca kl. 16:30 från  4695 kr

Vi kan hjälpa både små och stora grupper med 
skräddarsydda resor, färdiga resor med egen buss eller 
med att reservera platser på våra ordinarie turer. 

Vi sköter allt det administrativa och ser alltid till att ni 
får en erfaren och trevlig reseledare från oss med er på 
bussen. Det blir enkelt och bekvämt, oavsett om er resa 
ligger långt fram i tiden eller bara inom några veckor.

Våra grupprabatter gäller från 15 personer när ni bokar 
er på våra ordinarie resor. Vid skräddarsydda resor med 
egen buss debiterar vi vanligen för minst 30 personer. 

Låt oss hjälpa er med er nästa resa. 
Kontakta oss på telefon 08-5646 2080 eller via e-post 
till grupp@sallskapsresor.se.

GruPPer, FÖreNINGAr & STOrA SÄLLSKAP

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/geniet-munktell-a-smedjorna/627.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-07-09-49-37/616.html
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SÖrmLANDS SKÄrGÅrD & VÄrLDeNS ÄNDe

Fredag 12 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 16:00 1395 kr

I Nynäshamn kliver vi på kulturmärkta båten M/S 
Flora – en före detta ångslup som byggdes 1897. 
Med Flora kryssar vi till Trosa – världens ände. En av 
förklaringarna till att Trosa i folkmun kallas ”Världens 
ände” är att staden under sina tidigare år endast hade 
en tillfartsväg. Längs den tre timmar långa färden 
får vi uppleva det vackra kustbandet. Efter båtturen 
serveras lunch på Trosa Sjökrog.

Vi avslutar dagen med en guidad stadsvandring 
på ungefär en timme. Trosa är känt som stad sedan 
1300-talet och är därmed en av Sveriges äldsta städer. 
Här får vi uppleva åpromenaden, de smala gränderna 
och de karaktäristiska husen i den gamla stadsdelen. 

ÖTur TILL eLBA

Onsdag 10 juli, tisdag 30 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 09:30
Åter ca kl. 16:30 695 kr

Det här är för dig som vill ta en sommartur med 
möjlighet till bad. Med K-märkta Elbafärjan tuffar vi 
ut bland sommarstugeöar i Mälarens vidunderligt 
vackra skärgård. Med en toppfart på 9 knop har hon 
gått över Mälarfjärden i 100 år, den 120-åriga M/F Elba, 
eller Elbafärjan. Vi kliver av på ön Elba, en av de tre 
Hästholmarna i Västerås skärgård. Elba är i stort sett 
helt skogklädd men med klipphällar där badgästerna 
brer ut sig. En enklare lunch serveras på öns krog.

Hästholmarna avsattes som naturpark redan år 
1959, men området blev från och med 1965 ett 
naturreservat. Njut av bad från solvarma klipphällar 
innan det är dags för hemresa igen.

rÄKBÅTeN & VÄSTerÅS HISTOrISKA SKePPSmuSeum

Lördag 13 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 09:00
Åter ca kl. 19:30 1270 kr

Räkbåten i Örebro är en klassiker som fyller 30 år 
2019. Under tre timmar kryssar vi över Hemfjärden 
och äter så mycket räkor och tillbehör vi orkar 
ombord på båten M/S Lagerbjelke. Kaptenen guidar 
under färden.

På eftermiddagen besöker vi Västerås Historiska 
Skeppsmuseum, ett levande museum där vi som 
besökare får följa träbåtarnas liv under årets hela 
cykel. Båtarna är kopior, rekonstruktioner och original 
från vikingatid till allmoge. Flaggskeppet är en kopia 
av den största 1300-talskogg som hittats i Sverige, 
utanför Skånes kust. Frösåkers Brygga är ett verkligt 
unikt och genuint besöksmål som roar och fascinerar.

NOrA & rOSeNGÅrDeN I BerGSLAGeN

Onsdag 17 juli 
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 19:30 1095 kr

Nora i Bergslagen är en välbehållen trästad med 
gatorna utlagda i det klassiska rutnätet. Många hus 
och gårdar ser likadana ut som de gjorde på 1700- och 
1800-talet. Att besöka Nora är som att kliva rätt in i 
ett museum - fast här är allt på riktigt. Efter lunch på 
Stadsthotellet kan du upptäcka staden på egen hand 
eller ta en tur med M/S Plaskus ut till Alntorps ö.

På eftermiddagen besöker vi visningsträdgårdarna 
som ligger strax utanför Nora. Här kan du promenera i 
lugn och ro och njuta av perenner, rosor, buskar, gamla 
parkträd och damm i en fin miljö med utsikt över 
Norasjön. Här finns också en handelsträdgård med stort 
sortiment. Eftermiddagsfika serveras i trädgårdscaféet.

extra
Lågt
Pris

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-08-25-36/628.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-08-40-19/629.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-10-22-05/630.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-10-26-47/631.html
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NOrrA VÄTTerNS SKÄrGÅrD & GrÖNÖN

Onsdag 24 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 07:00
Åter ca kl. 20:00 1450 kr

Den unika skärgården i Naturreservatet norra 
Vätterns skärgård för lätt tanken till havet och 
likheten med exempelvis Stockholms skärgård. Inom 
reservatet finns ett femtiotal öar, som med några få 
undantag aldrig varit bebodda. Här gör vi en tur med 
båten M/S Wettervik.  Lunch och eftermiddagsfika 
serveras ombord. Vi stannar även för ett strandhugg 
på Grönön, där det finns bryggor och rastplats med 
hög tillgänglighet.

Innan hemresan besöker vi Venus choklad som gör 
handgjorda kvalitetspraliner. Personalen berättar lite 
om chokladtillverkningen och vi bjuds på ett smakprov.

NYKÖPINGS GÄSTABuD

Lördag 20 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 10:30
Åter ca kl. 21:00 1195 kr

Vid juletid 1317 utspelade sig Nyköpings gästabud 
på Nyköpingshus. Det var då som Birger Magnusson 
bjöd in sina bröder Valdemar och Erik till julfirande 
på slottet. Valdemar och Erik trodde det skulle bli 
en försoningsfest men efter julfirandet låstes de in i 
fängelsetornet där de fick sitta tills de svalt ihjäl. 

Nyköpings Gästabud är en storslagen och spännande 
föreställning från ett helt nytt perspektiv. Vi får möta 
Kraka som kämpar för sin sons liv och Drottning Märta 
som bara vill att det ska bli gästabud och de ständigt 
bråkande bröderna Erik, Valdemar och Birger.

Vi serveras även lunch och får en guidad visning.

BÅTTur PÅ KINDA KANAL

Torsdag 25 juli
Avgår från Cityterminalen kl. 07:45
Åter ca kl. 20:15 1495 kr

Kinda Kanal flyter stilla genom den östgötska idyllen. 
Från det imponerande eklandskapet och de stora 
slätterna i norr till den natursköna skogsbygden i 
söder. Kinda kanal är inte lika känd som Göta kanal, 
men minst lika fin. Kanalen sträcker sig nio mil genom 
fem sjöar och 15 slussar. Lummiga stränder och vackra 
lövängar kantas av kyrkor, fornborgar och herresäten. 
Förr var Kinda kanal viktig som transportled för virke 
och jordbruk. Idag är den minst lika viktig för sköna 
naturupplevelser och avkoppling.

Ombord på M/S Kind reser vi sträckan från Tannefors 
strax utanför Linköping till Rimforsa hamn, en tur på 
ungefär sex timmar. Fika och lunch serveras på båten.

Foto: Niklas Nordblad

SällskapsResors avbeställningsskydd för dagsresor 
kostar 115 kr per person och gäller om du eller din 
medresenär blir sjuk eller får andra förhinder. Vid 
avbeställning senare än 24 timmar innan avresa krävs 
läkarintyg. Avbokar du tidigare än så krävs inget 
läkarintyg. Avbokar du inte alls ges ingen ersättning. 

Avbeställningsskyddet ingår inte i resans pris så 
vill du ha avbeställningsskydd säger du till om 
det när du bokar din resa. Du kan inte lägga till 
avbeställningsskyddet i efterhand. Kostnaden för 
avbeställningsskyddet återbetalas inte vid avbokning. 

Våra allmänna och särskilda villkor för avbokning finns 
att läsa på www.sallskapsresor.se. 

AVBeSTÄLLNINGSSKYDD FÖr DAGSreSOr

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/nykoepings-gaestabud/221.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-11-11-45/632.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/kinda-kanal/357.html
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DALSLANDS KANAL
Någon har beskrivit Dalsland som en skatt i 
Skandinaviens famn. Ett behagligt stycke land med 
härliga upplevelser av mångskiftande slag. Här 
befinner du dig mitt i naturen när den är som vackrast, 
med blåa vattendrag och gröna omgivningar.

Resan mot Dalsland går via Vänerns södra spets. På 
Ronnums herrgård serveras lunch. Vi fortsätter sedan 
till den rara bruksorten Fengersfors och ett levande 
kulturcentrum - Not Quite. Här har konstnärer och 
hantverkare av skilda slag sina ateljéer och verkstäder. 
På kvällen checkar vi in på vårt boende First Hotel 
Bengtsfors där middagen serveras.

Dalslands kanal anses av många vara en av Europas 
vackraste vattenvägar. Andra dagen får vi följa med 
sekelskiftesbåten M/S Storholmen, moderniserad och 
skräddarsydd för kanalen och dess trånga slussar, från 
Bengtsfors. Turen går genom en labyrint av stora och 
små sjöar, älvar och idylliska, slingrande kanalstumpar. 
Lunch serveras ombord. Resan avslutas i Håverud, där 
den berömda akvedukten ligger. Från Håverud tar vi 
tåget tillbaka till Bengtsfors. Innan vi återvänder till 
hotellet för middag besöker vi Halmens hus.

Tredje dagen reser vi hemåt via Värmland och besöker 
von Echstedtska gården i Nysäter. Den välbevarade 
1700-talsgården är en av de märkligaste i Värmland. 
Till och med hemlighuset har burleska dekorationer 
utan motsvarighet i landet.

I Kristinehamn serveras lunch och vi tittar på Picassos 
15 meter höga monumentalskulptur Tête de femme. 
Installationen utfördes, i nära samråd med Picasso, av 
den norske konstnären Carl Nesjar.

OPerA PÅ SKÄreT - TrOLLFLÖJTeN

Lördag 10 augusti
Avgår från Cityterminalen kl. 10:00
Åter ca kl. 23:30 2095 kr

För första gången i historien sätter Opera på Skäret 
upp en Mozartopera. Trollflöjten är en av världens 
mest älskade operor. Ett magiskt kärleksfullt drama 
där Nattens Drottning ger Tamino i uppdrag att rädda 
hennes dotter Pamina som rövats bort av Sarastro. 
Om han lyckas, får han gifta sig med henne. Till sin 
hjälp har han sin följeslagare Papageno, en trollflöjt 
och ett magiskt klockspel!

Lunch serveras på Skäret innan vi får en opera-
introduktion med bubbel och snittar. Sedan tar vi plats 
i salongen på rad 11-17. Föreställningen är ca 3,40 h 
lång, inklusive en paus om ca 45 minuter. 

SeNSOmmAr PÅ NYNÄS SLOTT

Fredag 16 augusti 
Avgår från Cityterminalen kl. 11:00
Åter ca kl. 17:00 795 kr

I det natursköna kustlandskapet mellan Trosa 
och Nyköping ligger Nynäs slott. Den nuvarande 
huvudbyggnaden, som uppfördes under 1600-talet 
av familjen Gyllenstierna, står delvis på medeltida 
grund. Huvudbyggnaden är framför allt känd för sina 
barockstucktak, vilka räknas till de förnämsta i sitt slag 
i hela Nordeuropa. Med guide går vi en rundvandring 
från 1680-tal till 1880-tal i huvudbyggnadens 
högreståndsmiljö med avslutning i slottsköket.

Lunch serveras och du kan besöka utställningarna 
“Älskas... ätas”, “Friherrinnan hade inga bananer”, 
“Hållbart hemma” och “Historien om Sörmland”. På 
området finns även en liten trädgårdsbutik.

Tisdag 6 augusti - torsdag 8 augusti
Avgår från Cityterminalen kl. 07:30
Åter ca kl. 18:30 från 4995 kr

Foto: Bengt Oberger

extra
Lågt
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http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/kinda-kanal/357.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-13-32-10/633.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/nynaes-slott/108.html
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mOA mArTINSON & DrAGeTS KANAL

Måndag 26 augusti
Avgår från Cityterminalen kl. 09:00
Åter ca kl. 17:00 1195 kr

Under första halvan av 1900-talet var Moa Martinsons 
torp i Johannesdal en viktig mötesplats för kända 
författare och än idag står det kvar som Moa lämnade 
det vid sin död 1964. Vi stannar till utanför stugan 
och fortsätter sedan till Sorunda Folkets Hus där Moa 
Martinsons sondotter, Harriet Thurgren berättar om 
Moas liv och visar material. (Om möjligt kommer vi 
istället att få informationen berättad i torpet, men detta 
är vid katalogens tryck ännu inte klart.)

Efter besöket i torpet äter vi lunch på Nynäsgården i 
Nynäshamn. Eftermiddagen fortsätter ombord på M/S 
Flora som tar oss genom den trånga Dragets kanal och 
vidare ut på en kryssning i Nynäshamns skärgård.

eN DAG I HÄrLIGA HÄLSINGLAND

Måndag 19 augusti
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 20:00 1270 kr

I Hälsingland finns över 1000 Hälsingegårdar, alla 
unika på sitt sätt. De flesta är privata men ett 50-tal 
är öppna för besök, bland annat Hälsingegården 
Kämpers  i Bollnäs. Gården, som har anor från 
1500-talet är numera Bollnäs sockens Hembygdsgård. 
Här finns mängder av kulturföremål bevarade. Vi får en 
guidad visning och dricker eftermiddagskaffe.

Innan vi besöker Hälsingegården åker vi en tur med 
passagerarbåten M/S Moa. Lunch serveras under vår 
tre timmar långa kryssning i den underbart vackra 
skärgården utanför Söderhamn. Här finns över 500 
öar. Njut av vattnets kluckande och fiskmåsarnas sång 
medan vi tuffar fram över vattnet.

BruNCHKrYSS & 1800-TALeTS FruKTTrÄDGÅrDAr

Söndag 15 september
Avgår från Cityterminalen kl. 08:30
Åter ca kl. 16:00 1095 kr

Välkommen ombord på M/S Havsörnen - luta dig 
tillbaka och njut av den vackra miljön. Båten har 
moderna salonger med fönsterbord och ett stort 
soldäck med strålande utsikt. Brunchbuffén gör din 
förmiddag extra god. Här finns såväl sillfavoriter, lax 
och skinka som äggröra, bacon och Janssons frestelse.

Efter brunchkryssningen i Mälaren besöker vi 
Vallby Friluftsmuseum för en vandring i 1800-talets 
trädgårdshistoria med frukttema. Vi följer 
fruktträden i trädgårdshistorien från bondgårdens 
”trädgård”, över skolträdgårdens barnodlingar med 
egenympade träd, till torparens fruktträdgård och 
avslutar vid herrgården. Efteråt serveras fika.

AFTerNOON TeA PÅ SCHeNSTrÖmSKA HerrGÅrDeN

Lördag 26 oktober 
Avgår från Cityterminalen kl. 12:00
Åter ca kl. 18:00 895 kr

Vi inleder besöket i Ramnäs med en historisk vandring 
där guiden berättar om orten, brukets och Strömsholms 
kanals historia uppblandat med lite anekdoter från 
förr. Vandringen avslutas med en guidad visning i 
valsverket/Lancashiresmedjan från 1868. Ta bekväma 
skor och kläder efter väder. 

Sedan väntar Afternoon Tea på Schenströmska 
herrgården. Här erbjuds inte bara de traditionella 
sconesen med marmelad utan även en mängd olika 
bakverk, ostar, frukt och massor av andra ljuvliga 
delikatesser. Självklart finns det även te, kaffe och ett 
gediget utbud av olika juicer.

Foto: Theodor Colbing
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http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-13-41-48/634.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/moa-martinsons-torp-a-dragets-kanal/589.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-13-59-57/635.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-14-12-40/636.html


24                                                                      08-5646 2080 / info@sallskapsresor.se                                            25      Mer information om resorna - sallskapsresor.se                                        

VAD INGÅr I reSANS PrIS?
På alla nedanstående resor ingår bussresa från Cityterminalen med resvärd.

Tre LÄNDerS JuLFIrANDe
Tre länder och tre julmarknader på lika många dagar!
Med miljoner juleljus förvandlas Liseberg i Göteborg 
till ett gnistrande vackert vinterlandskap. Här kan du 
gå på klappjakt bland julmarknadens bodar, få upp 
värmen i vintervakna karuseller och njuta av den 
vackra isbaletten. På natten bor vi på Liseberg Hotell 
Heden en kort promenad från tivolit. Middag äter du 
på egen hand.

Tidigt följande morgon beger vi oss mot nästa land 
och nästa julmarknad. I Köpenhamn besöker vi under 
ett par timmar ett stämningsfullt julpyntat Tivoli. Här 
hittar du allt som hör julen till! Det är snö på taken 
och doftar gott av brända mandlar och kanel. 

På eftermiddagen kliver vi ombord på båten DFDS 
Crown of Scandinavia som tar oss till Oslo. Vi sover i 
bekväma hytter och ett skandinaviskt julbord med 
den godaste julmaten från tre länder och massor av 
skaldjur serveras ombord. 

Passa på att göra ett besök i spaområdet med 
pooler, jacuzzi och bastu. Entré löser du på plats. I 
wellnessområdet kan du boka behandlingar såsom 
ansiktsmassage, manikyr och pedikyr. Föredrar du att 
sitta i baren finns det mycket att välja mellan, oavsett 
vad dina smaklökar föredrar. Paraplydrinkar, öl från det 
danska mikrobryggeriet Skands eller exklusiva viner. 

Vi anländer till Oslo på morgonen och kliver av båten 
efter att vi ätit en välsmakande frukostbuffé. I Oslo 
kan du strosa på Jul i Vinterland på Karl Johan mitt i 
centrum. Här finns klassiska bodar, vackra julljus och 
ett stort urval av julaktiviteter. Hemresan påbörjas 
under tidig eftermiddag.

Fredag 29 november - söndag 1 december
Avgår från Cityterminalen kl. 08:00
Åter ca kl. 20:30 från  4395 kr

Foto: Liseberg

MALENA ERNMAN MED GÄSTER I DALHALLA, 2d
Del i dubbelrum med frukost, middag, konsertbiljett, en 
fika och två luncher. Enkelrum 300 kr.

MIDSOMMARFIRANDE PÅ JULITA GÅRD, 1d
Midsommarfirande, entré och trerätters lunch.

MIDSOMMARFIRANDE I WIJ TRÄDGÅRDAR, 1d
Midsommarfirande och lunch.

MOA MARTINSON & DRAGETS KANAL, 1d
Föredrag/visning, båttur, lunch och eftermiddagsfika.

NORA & ROSENGÅRDEN I BERGSLAGEN, 1d
Förmiddagsfika, lunch och entré.

NORRA VÄTTERNS SKÄRGÅRD & GRÖNÖN, 1d
För- och eftermiddagsfika, båttur och lunch.

NORRTELJE BRENNERI, 1d
Guidad visning, smakprov och lunch.

NYKÖPINGS GÄSTABUD, 1d
Biljett, guidning och lunch.

OPERA PÅ SKÄRET - TROLLFLÖJTEN, 1d
Lunch, biljett och operaintroduktion med bubbel.

RIDDARSPEL PÅ EKENÄS SLOTT, 1d
Entré och lunch.

RÄKBÅTEN & VÄSTERÅS SKEPPSMUSEUM, 1d
Båttur med räkbuffé, visning, kaffe och glass.

RÄKKRYSSNING PÅ MÄLAREN, 1d
Båttur med räkbuffé.

SENSOMMAR PÅ NYNÄS SLOTT, 1d
Guidning och lunch.

STORA SUNDBY SLOTT & SUNDBYHOLM, 1d
Lunch, guidning och eftermiddagsfika.

SÖRMLANDS SKÄRGÅRD & VÄRLDENS ÄNDE, 1d
Båttur, förmiddagsfika, lunch och guidning.

TRE LÄNDERS JULFIRANDE, 3d
Del i dubbelrum/hytt med frukost, julbord, en lunch, 
två fika samt entréer. Enkelrum 600 kr.

TRÄDGÅRD & UTERUM, 1d
Entré och lunch.

ÖREBRO KANAL & KONST PÅ HÖG, 1d
Båttur, lunch, guidning och eftermiddagsfika.

ÖTUR TILL ELBA, 1d
Färja och lunch.

AFTERNOON TEA PÅ SCHENSTRÖMSKA, 1d
Guidning och brunch.

AFTERNOON TEA PÅ SVARTSJÖ SLOTT, 1d
Afternoon tea och guidning.

BONNIERSKA VILLAN & THIELSKA GALLERIET, 1d
Entréer, visningar och lunch.

BROR HJORTHS HEM & GUSTAVIANUM, 1d
Entré och guidning, lunch och eftermiddagsfika.

BRUNCHKRYSS (BÅDA RESORNA), 1d
Båttur, brunch, guidning och eftermiddagsfika.

BÅTTUR PÅ GÖTA KANAL, 1d
Båttur och lunch.

BÅTTUR PÅ HJÄLMARE KANAL, 1d
Förmiddagsfika, lunch och båttur.

BÅTTUR PÅ KINDA KANAL, 1d
Förmiddagsfika och lunch.

DALSLANDS KANAL, 3d
Del i dubbelrum med frukost, tre luncher, två 
middagar, två fika, entréer och guidningar samt 
båttur. Enkelrum 900 kr.

ELLEN KEYS STRAND & ALVASTRA, 1d
Förmiddagsfika, guidningar och lunch.

EN DAG I HÄRLIGA HÄLSINGLAND, 1d
Båttur, lunch, guidning och eftermiddagsfika.

FALLENS DAG I ÄLVKARLEBY, 1d
Lunch.

GENIET MUNKTELL & SMEDJORNA, 1d
Standsvandring, lunch och guidning.

GÖTA KANAL MED M/S KUNG SVERKER, 1d
Förmiddagsfika, entré, båttur och lunch.

KONST VID SALA SILVERGRUVA, 1d
Guidning och lunch

KOSLÄPP PÅ MALMA GÅRD & OSTPROVNING, 1d
Entré, lunch och ostprovning.

LINNÉS TRÄDGÅRDSFEST & HAMMARBY, 1d
Guidning och lunch.

LUCIAKONSERT I SALA SILVERGRUVA, 1d
Introduktion till gruvan, glögg, konsert och julbord.

Foto: Tivoli

Foto: Tivoli

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2019-02-22-14-43-21/637.html
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OM SÄLLSKAPSRESOR
Sällskapsresor har i snart 20 år arrangerat 
prisvärda bussresor från Stockholm med 
inriktning på resenärer i åldern 60+. Våra resor 
kännetecknas av att de är välplanerade, trevliga 
och innehållsrika. 

Vi kör alltid med en modern turistbuss och 
har alltid en erfaren chaufför bakom ratten.  Vi 
väljer våra reseledare med omsorg, och med 
stor entusiasm gör de alltid sitt allra bästa för att 
göra din resa så trivsam som möjligt. 

VÅRA AVGÅNGAR
Våra resor utgår från Cityterminalen i Stockholm. 
I avgångshallen finns information om vilken gate 
bussen avgår ifrån. Informationen kommer upp 
på monitorerna ungefär en timme före avresa. 
Leta efter ”Sällskapsresor” och det resmål du är 
inbokad på.  Reseledaren finns på plats ca 20 
min före avresa. Vi har tyvärr inte möjlighet att 
göra upphämtningar längs vägen.

BOKNING
Du kan boka din resa via telefon eller Internet. 
Om du kontaktar oss via telefon underlättar 
det om du har ditt kundnummer tillgängligt. 
Kundnumret hittar du på baksidan av 
broschyren. Om du bokar för fler personer än 
dig själv måste du vara förberedd med namn, 
adress och telefonnummer även till dina 
medresenärer. Glöm inte att ange om du har 
några allergier eller önskemål om specialkost. 

När du bokat din resa får du ett Resebevis 
hemskickat med posten inom några dagar.  Har 
du en e-postadress skickar vi Resebeviset per 
mejl. Observera att din bokning är bindande, 
men kan avbokas enligt våra gällande villkor.

PLATSBOKNING I BUSSEN
Vi har platsbokning ombord på bussen. Önskemål 
kan lämnas vid bokning.  Observera att platserna 
på första raden i första hand är avsedda för 
personer med funktionshinder eller åksjuka.

BETALNING
Uppge alltid ditt bokningsnummer vid 
inbetalning. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta 
emot betalning med kontokort. För att betala 
med kort, vänd dig till din bank. Betalning sker  
till plusgiro 28 97 38 - 7 eller Swish 123 470 08 37.

DAGSRESOR
Endagsresor ska betalas senast 10 dagar före 
avresa. För resor med evenemangsbiljett kan 
anmälningsavgift (återbetalas ej) förekomma.

FLERDAGARSRESOR
Vid flerdagarsresor med övernattning måste 
du först betala en anmälningsavgift på 300 kr 
per person. Vid resor med evenemangsbiljetter 
kan anmälningsavgiften vara högre. Denna 
anmälningsavgift återbetalas inte vid eventuell 
avbokning. Resterande belopp ska sedan vara 
oss tillhanda senast 30 dagar före avresan. 

FRÅN-PRISER OCH ENKELRUM
På flerdagarsresor gäller från-priset på resan 
alltid vid del i dubbelrum. Det betyder att 
priset blir något högre om du reser ensam. 
Enkelrumstillägget motsvarar den summa som 
hotellet tar ut för enkelrum. 

FUNKTIONSHINDER
På många av våra resor går det bra att ta med 
sig exempelvis en rullator. Denna placeras i 
bussens bagageutrymme under färden och 
lyfts fram vid behov. Bussen är dock inte 
handikappanpassad, så för att kliva ombord 
måste du kunna ta dig upp för en kort men 
ganska brant trappa. Tillgängligheten på de olika 
resmålen varierar. Slott och herrgårdar är sällan 
handikappanpassade och det förekommer ofta 
trappor. Reseledaren har alltid en hjälpande 
hand för den som behöver, men om du har 
mycket svårt att gå krävs det att du har en 
medhjälpare med dig.

AVBOKNING
Ibland blir man sjuk och kan inte följa med på 
resan. Följande regler gäller vid avbokning:

DAGSRESOR UTAN ÖVERNATTNING
Fram till 10 dagar före avresan kan du avboka din 
resa utan kostnad. Detta gäller ej dagsresor med 
anmälningsavgift/evenemangsbiljett. Därefter 
fram till 72 timmar före avresa debiterar vi 300 kr 
per person i avbokningskostnad. Om du avbokar 
resan inom 72 timmar före avresa, eller inte 
avbokar alls, debiteras du hela resans pris. Om du 
ännu inte betalat resan debiteras du i efterskott.

FLERDAGARSRESOR MED ÖVERNATTNING
Anmälningsavgiften/kostnaden för 
evenemangsbiljetter återbetalas ej. Om 
avbokning sker mellan 30 och 15 dagar 
före avresa debiteras 25% av resans pris. Vid 
avbeställning mellan 14 och 7 dagar innan avresa 
debiteras 50% av resans pris. Om avbeställning 
sker senare än 7 dagar före avresa debiteras hela 
resans pris. Din bokning är bindande och resan 
måste avbokas om du inte kan åka, även om du 
ännu inte betalt din anmälningsavgift.

Måste du avboka din resa utanför kontorets 
ordinarie öppettider så kan du lämna 
meddelande på vår telefonsvarare. Observera 
att du endast kan avboka resor på detta 
nummer. Kan du inte åka själv men har någon 
som kan följa med i ditt ställe måste vi i förväg 
informeras om namnbytet.

GENOMFÖRANDE AV RESA
SällskapsResor förbehåller sig rätten att ställa in 
resor vid för få deltagare. Resenärerna meddelas 
per post senast 3 dagar före avresa. I händelse av 
inställd resa återbetalas inbetalt belopp.

MEDFÖLJANDE BARN
Våra resor är anpassade för en äldre målgrupp 
men vi välkomnar även medföljande barn. Vi ger 
10% barnrabatt på våra dagsresor och 5% på 
våra flerdagarsresor, för barn upp till 15 år.

AVBESTÄLLNINGSSKYDD
Avbeställningsskyddet för våra dagsresor 
kostar 115 kr per person och gäller om du 
eller din medresenär skulle bli sjuk eller få 
andra förhinder. Vid avbeställning senare 
än 24 timmar innan avresa krävs läkarintyg. 
Avbokar du tidigare än så krävs inget läkarintyg. 
Kostnaden för avbeställningsskyddet 
återbetalas inte vid avbokning.

Behöver du reseförsäkning eller 
avbeställningsskydd för våra flerdagarsresor 
hänvisar vi till ditt eget försäkringsbolag eller 
kortutgivare. Om du tecknat avbeställningsskydd 
genom någon av dessa och måste avboka din 
resa kommer du att debiteras av oss enligt 
gällande avbeställningsregler, och du får 
sedan själv ansöka om återbetalning från ditt 
försäkringsbolag.

Kom ihåg att om du har en reseförsäkring, t.ex 
i din vanliga hemförsäkring, kan du ibland 
få ersättning för resan via den. Kontakta ditt 
försäkringsbolag om du har frågor kring detta. 

ALLERGIER
Ta hänsyn till medresenärer med allergiproblem 
genom att undvika parfym och andra starka 
dofter när du reser. 

Har du matallergier eller önskemål om 
specialkost ber vi dig meddela detta vid bokning.

ÖVRIGT
SällskapsResor reserverar sig för eventuella 
tryckfel samt för pris- och programförändringar. 
Våra fullständiga allmänna- och särskilda 
resevillkor hittar du på www.sallskapsresor.se.

INSTAGRAM
Du har väl inte missat att SällskapsResor finns 
på Instagram? Här bjuder vi på inblickar i 
arbetet på kontoret och bilder från våra resor. 
Följ oss på @sallskapsresor. 

ALLmÄN INFOrmATION



28                                                                      08-5646 2080 / info@sallskapsresor.se                                            29      Mer information om resorna - sallskapsresor.se                                        

LUCIAKONSERT I SALA SILVERGRUVA
Sala Silvergruva är en av världens bäst bevarade 
gruvmiljöer och Sveriges silverrikaste gruva genom 
tiderna. I mer än 400 år hade man brutit silver i 
storgruvan när driften lades ner 1908.  Långt under 
jord ringlar mörka gruvgångar. Här finns enorma 
bergrum och vattenfyllda, djupa hålrum. Att allt är 
brutet med människors bara händer gör intrycket 
ännu mera imponerande och storslaget. 

Vi inleder med ett besök på Silvergruvans julmarknad. 
Du kan även titta in i butiken och museet, innan ett 
härligt välsmakande julbord väntar. Julbordet är 
komponerat med stark anknytning till den historiska 
miljön runt gruvan och med dess mattraditioner i åtanke. 

Efter maten tar vi hissen ner under marken till Ulrica 
Eleonora gruva. Vi får en sittande introduktion till 
gruvan med glögg och pepparkakor innan det är dags 
för luciakonserten som hålls i den vackert upplysta 
Victoriasalen med sju meters takhöjd. 

Temperaturen i gruvan ligger runt 2-3 grader året runt, 
men i Victoriasalen är det varmt och skönt. Vi får lyssna 
till en stämningsfull luciakonsert som verkligen förhöjs 
av gruvans mäktiga akustik. 

Lördag 14 december
Avgår från Cityterminalen kl. 10:15
Åter ca kl. 19:15 1595 kr

JULBORDSKRYSSNING PÅ KINDA KANAL, 1d
M/S Kind släpper förtöjningarna och vi vinterkryssar 
utmed Stångån så långt väder och vind tillåter. Ett 
minnesvärt och annorlunda julfirande! 

Kryssningen följer Stångåns sträckning mellan 
Pumpbron och Nykvarns sluss. Ett ypperligt tillfälle 
att njuta av ett vackert vinterupplyst Linköping i 
julskrud betraktat från sjösidan. Kinda kanal är en 
grävd och stensatt kanal som börjar i sjön Roxen, 
fortsätter genom Linköping, Stångån, Kinda och 
slutar vid Hycklinge/Horn i sjön Åsunden. 

Ombord på M/S Kind möts vi av ett hemlagat och 
personligt julbord av klassiskt snitt i varm och ombonad 
miljö. Det som serveras, tillagas med omsorg ombord i 
skeppsköket. Rätterna från ett traditionellt julbord finns 
självklart med - til exempel sillarna, strömmingarna, 
laxarna, julskinkan, det kallskurna, hemtrillade 
köttbullar, Jansson, lutfisk och dessertbuffé. 

Utsikten över Linköping från vattensidan i 
vintermörker genom salongsfönstren ger en alldeles 
speciell, unik och magisk inramning. 

Innan båtturen besöker vi Friluftsmuseet Gamla 
Linköping och deras hantverks-, mat- och 
julmarknad med massor av äkta julstämning! 
Marknadsförsäljning på gator och torg, sång och 
musik, barnaktiviteter och mycket annat.

I de julpyntade museerna och utställningarna visas 
traditionellt julstök och jultraditioner, till exempel 
korvstoppning, kristyrtillverkning, pepparkaksbak i 
järnspis med mera. 

Söndag 8 december
Avgår från Cityterminalen kl. 08:30
Åter ca kl. 18:00 1295 kr

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM
Du har väl inte missat att Sällskapsresor finns på Instagram? 
Här får du tips om kommande resor, rapporter från resor vi 
haft och kanske en inblick i hur det går till på kontoret.

 Gå in och följ oss på @sallskapsresor. 

http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/lucia-i-sala-silvergruva/186.html
http://www.sallskapsresor.se/resor/travel/2018-01-07-19-10-10/591.html

