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UPPSLAG PÅ DAGRESOR

AKTUELLA DAGSRESOR  FINNS ÄVEN PÅ VIATOURS HEMSIDA
www.viatour.se

UTGÅVA 1: 26 apr 2017

NYTT! BOKNING AV DAGSRESOR SKER DIREKT TILL VIATOUR OCH RESELEDARE

För att erbjuda ett utbud av dagsresor till förmånligare priser har vi beslutat att dags-
resor bokas direkt med den reseledare som arrangerar resan. Dagsresor utan reseledare 
och skräddarsydda dagsresor för föreningar ordnar  även Viatour, se bokningsinformation 
under varje resa i denna folder. 

Viatour och respektive reseledare bekräftar aktuella priser till er vid bokning & fakturerar 
föreningen direkt.
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Dagsresa Dalhalla
 - med Malena Ernman & Helen Sjöholm
Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en mu-
sikalisk resupplevelse; en helafton med Malena Ernman på Dalhalla. Med på resan 
som reseledare har vi Erik Sunnerstam, en glad frilansflöjtist med operabakgrund. 
Han har jobbat på Folkoperan 28 år och gjort över 30 operaproduktioner. Erik tog 
solistdiplom 1990 vid Kungliga Musikhögskolan och älskar att spela i olika genrer.

FAKTA
GRUPP PRIS 1 790 KR
AVresA:  9 jUl 2017
I PRISET INGÅR
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Bussresa 
• Lunch & Middag 
• Bussfika efter konserten
• Konsertbiljett på Dalhalla rad 18-21
• Besök enligt program

Dagsresor med Viatour

mikael ineman - ägare av viatour och uppskattad busschaufför
Viatour erbjuder hyra av moderna turistbussar och Micke erbjuder nedan dagstu-
rer som ni kan boka direkt hos Viatour. Mikael Ineman är ägare och grundare av 
Viatour. Det är ofta honom ni träffar bakom ratten men han gör det mesta inom 
företaget. Han har lång erfarenhet som bussförare och gör allt för att du och ditt 
sällskap ska trivas ombord. 

BOKNING & INFORMATION:
VIATOUr Tel 08-739 32 00 Epost: micke@viatour.se
Björnflokevägen 39,   S-162 45 Vällingby
Hemsida: www.viatour.se   Priser erhålls direkt av Micke.

Viatour Group är mycket mer än bussresan. Vi lyssnar och hjälper till med hela planeringen eller delar av er dagsresa. 
Vill du så ordnar vi hela resan med event, guide, måltider och så vidare. Våra bussar är välutrustade av högsta klass 
med bland annat, internet, eluttag, komfortsäten som kan justeras både i ryggstöd och i sidled. Säkerhetsbälten på 
alla platser är en självklarhet liksom rutinerade och engagerade chaufförer. Kontakta Viatour om du önskar hyra en 
buss eller vill ha hjälp med hela dagsresan.

Finns även som två dagarsresa!
Se sida 34 i bifogat del i resa programmet

Julkonsert 
 - med Sigtuna och Wenngarn
Årets julresa går till charmiga sigtuna som tar emot oss med en av sveriges främsta jul-
marknader - här finns allt för alla! När så hungern gör sig påmind, står ett gott julbord 
dukat för oss i Wenngarn där även det omtalade barockslottet uppfört 1670 för Mag-
nus Gabriel De la Gardie skapar atmosfär. efter god mat avnjuter vi en julkonsert med 
professionella musikgruppen MAKE 4, bestående av Karin Frölén, Maria Hulthén, Eric 
skarby och Anders johnsson som alla har gedigen musikutbildning och arbetat i över 
25 års tid med den svenska musik- och kultureliten. De bjuder på en konsert med hög
klass och bred repertoar och mycket julmusik förstås!

FAKTA
PRIS 950 KR
AVresA:  17 Dec 2017
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Julmarknad i Sigtuna
• Jullunch Wenngarn
• Konsert med MAKE 4
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Dagsresa Opera på Skäret
 - musik- och kulturresa med Madama Butterfly
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I år ges Puccinis  ”Madama Butterfly”, från 1904,  på Skäret, i det gamla sågverket 
med den förnämliga akustiken. Färden går mot Bergslagen och vid sjön Ljusnaren, 
någon kilometer utanför Kopparberg, ligger platsen för vår operaupplevelse. Den-
na sommar kan vi hänföras när Puccinis glödande kärleksduetter  klingar ut över 
Ljusnarens spegelblanka vatten, mitt i Bergslagens milsvida skogar. Passion, kär-
lek, vårdnadstvist och kulturkrockar bäddar för rysningar av välbehag och kanske 
en  liten tår i ögonvrån innan dramat får sitt slut. 

Madama Butterfly
Puccini är på sitt allra mest inspirerade humör när han skildrar motsättningen mellan 
öst- och västvärlden, mellan det orientaliska och det amerikanska. Operan blev redan 
från start oerhört populär och tillhör numera standardrepertoiren på operahus över 
hela världen.

Vi välkomnas ombord på vår buss som avgår från cityterminalen i stockholm. På vägen 
mot Bergslagen blir det lunch på Westerqvarn Café och Restaurang. I den före detta 
kvarnen serveras lunchen i gemytlig miljö. Nästa stopp blir Ljusnarsbergs berömda 
träkyrka från 1635 i Kopparberg. Vi njuter av den unika kyrkomiljön och de vackra om-
givningarna. Kaffe och hembakat finns för den som så önskar i Församlingsgården. Nu 
är vi inte långt ifrån resans höjdpunkt: sågverket på skäret och föreställningen av Puc-
cinis intensiva kärleksdrama: ”Madama Butterfly”.  Föreställningen börjar kl. 16.00 och 
varar i tre timmar med paus mellan akterna. Uppfyllda av Puccinis berusande musik 
reser vi hemåt mot stockholm igen.

FAKTA

PRIS:  1 890 KR
AVresA:  12 AUG 2017
I PRISET INGÅR
• Reseledare Teddy Lundberg
• Bussresa
• 1 lunch  
• Introduktion till operan m champagne
• Konsertbiljett Opera på Skäret kat. A 
• Övriga besök enligt program

Vi reser från stockholm i lagom tid för 
att hinna checka in på vårt hotell. Vi bor 
exklusivt på Elite Stora Hotellet i Örebro 
med utsikt över bland annat Örebro slott. 
Här får vi en god stund att vila, ta en skön 
promenad och kanske piffa till oss inför 
kvällens höjdpunkter. Vi reser sedan vi-
dare till Brevens Bruk Brevensgården där 
vår fantastiska revysupé står framdukad. 
Måltiden avslutas med en punschparfait 
dekorerad med varma björnbär samt kaf-
fe. Till detta kan man beställa ett gott vin 
eller annan dryck. Mätta och belåtna tar 
vi en mycket kort promenad in i salong-
en där vi avnjuter årets revy ”Varning för 
Hjalmar”. I årets ensemble ingår förutom 
Peter Flack även bland andra Marie Küh-

ler, Peter Kjellström, Amanda Flack, Sisters 
in Arms och Stephan Bergs Ute-Brass. 
efter föreställningen reser vi åter till vårt 
hotell med ett leende på läpparna. efter 
en god natts sömn njuter vi av en härlig 
frukost och andas in den härliga sjöluften.
Brevens bruk är en liten ort i sydöstra När-
ke, cirka 4,5 mil från Örebro och 2 mil från 
Vingåker. Från och med oktober 2017 och 
fram till jul spelas succé-revyn ”Varning 
för Hjalmar”. lite nytt blir det också. Pen-
norna har vässats för att kunna erbjuda er 
ännu mera hyss och ännu roligare sket-
cher och sånger, säger Peter Flack.
Välkomna till oss och till Brevens Bruk där 
ett gott skratt kommer att förlänga era liv. 
Med några timmar åtminstone!

Varning för Hjalmar
  - Succérevyn med Peter Flack och hans ensemble
I januari 2016 spelades vad som sades vara den sista Hjalmarrevyn på Nya Park-
teatern i Örebro, och vem hade trott att Hjalmar skulle flytta till landet? Nu är det 
nya tokigheter på gång, när bygdetönten från Viby by intar Bruksteatern i Brevens 
bruk. Hjalmar ”flyttar” till landet och är ännu mer laddad än vanligt vilket gör att 
det kan vara på sin plats att gå ut med en varning! 

FAKTA
PRIS:  1 995 KR
RESLÄNGD:  2 DAGAR
AVRESA:  17 NOV 2017
I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Tre-rätters revysupé
• Biljetter till revyn Varning för Hjalmar
• Del i dubbelrum inkl frukost

TILLÄGG
Enkelrum: 300 kr

PRELIMINÄR AVRESA
Från: Cityterminalen Kl: 12.30
Bekräftade platser/tider kommer längre fram.

Finns även som två dagarsresa!
Se sida 39 i bifogat del i resa programmet
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Kaffe med smörgås serveras på Hembygdsgården i Österby. Dannemora gruva, var 
början till alla bruk i området. Vi får en guidad tur längs hisnande gruvhål och bland 
historiska byggnader. Här finns ett 40-tal dagbrott samt gruvkontor, arbetarbostäder 
och gruvlave. Vidare i vallonernas fotspår till Österby bruk och världens enda komplett 
bevarade vallonsmedja från 1600-talet. Guiden berättar om folkets, arbetets och bru-
kets historia. lunch på leufsta Wärdshus, innan vi besöker leufsta herrgård. Genom en 
guidad visning i den vackra 1700-tals herrgården får vi veta mer om hur de rika bruks-
patronerna levde. Vi åker hem via Forsmark och Norrtälje.

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Förmiddagskaffe med smörgås 
• Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe
• Visning av Dannemora gruva
• Visning av Österbybruks smedja
• Visning av Leufsta Herrgård.

I Vallonernas fotspår
       - med Dannemora gruva, Österbybruk & Leufsta herrgård
Vallonernas tid - ståtliga herrgårdar, blomstrande parker och hisnande, djupa dagbrott 
vittnar om vallonbrukens storhetstid på 1700-talet. Redan på 1500-talet blev Danne-
mora gruvor kända för sin rena järnmalm. På denna spännande resa får vi uppleva 
allt, från de hårda arbetsvillkoren för smederna på Österbybruk till livet i överflöd hos 
brukspatronen på herrgården. Erik Sunnerstam tar er med på denna intressanta resa.

Dagsresor med  Erik Sunnerstam 

Förmiddagskaffe serveras i Arboga. Sjön Tysslingen är en grund och näringsrik slättsjö 
i det öppna jordbrukslandskapet, den är inte mer än 0.9 meter som djupast och omges 
av strandängar och vattenytan täcks av vita näckrosor. Vi besöker naturrummet rån-
nesta, Naturens Teater där vår fågelkunnige guide berättar om sjön och svanarna innan 
vi får tid till att se oss omkring på egen hand. Förutom den unika naturen finns här ett 
fint galleri och en butik. Vi äter lunch i Ånnaboda Fritidscenters restaurang. Härifrån har 
vi en fin utsikt över Kilsbergens vidder. På hemvägen besöker vi Örebro slott som ligger 
invid svartåns virvlande strömmar. en gång en enkel försvarsborg med fängelse men 
under vasatiden ombyggd till ett magnifikt kungligt slott. Här får vi en guidad visning.

Svansjön Tysslingen
 - med Örebro slott

I PRISET INGÅR
• Bussresa enligt program
• Förmiddagskaffe och smörgås
• Lunch inkl måltidsdryck och kaffe
• Guide vid Tysslingen  
  (Rånnesta Naturens Teater)
• Visning av Örebro slott
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erik sunnerstam - flöJtist
Flöjtist med solistdiplom från musikhögskolan i Stockholm har jobbat 25 år i Folko-
perans orkester. Med turnéer till Lissabon, Brighton, Jerusalem och New York. Men 
älskar att göra många saker. Har jobbat med legenden Hans Lingren på Rikstea-
terturné samt som gehörslärare på Lilla Akademien. I juli kan ni följa med ReseSka-
parna och Erik till Dalhalla. 
Mer information: www.facebook.com/erik.sunnerstam

BOKNING & INFORMATION:
VIATOUr Tel 08-739 32 00 Epost: micke@viatour.se

På vägen mot Trosa stannar vi på Tore Källberget för en frivillig fika innan vi åker vidare 
mot vårt slutmål. Väl framme i Trosa hamn väntar M/S Storsand på oss för en skärgårds-
tur i Trosa skärgård. sörmlands skärgård är mer än 10.000 år gammal, har en sex mil 
lång kustlinje och består av kommunerna Trosa, Nyköping samt Oxelösund. Det finns 
cirka 2 800 öar, till det kommer ett stort antal kobbar och skär. Sörmlands skärgård är 

Trosa - med skärgårdsturI PRISET INGÅR
•  Bussresa 
•  Skärgårdstur med M/S Storsand
•  Lunch inkl. dryck, bröd, sallad, kaffe
•  Karta ”Kulturstråket”
•  Besök på Tore Källberget 
•  Besök på Saltå Kvarn i Järna
•  Besök enligt program
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Från Vintergatan till Capri 
 - Sven Olof Sandberg

Karin & Eric

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Lunch inkl. dryck, kaffe & kakbuffé
• Underhållning av Karin Frölén & Eric Skarby
• Visning av Salems kyrka
• Reseledare Karin Frölén

Dagsresor med Karin Frölén

karin frölÉn - sÅngerska
Karin Frölén är en mångsidig sångerska som arbetat som operasolist på bl a Stock-
holmsoperan och Hamburger Kammeroper. Hon har turnerat med Riksteatern i 
en föreställning där hon gestaltar Alice Babs, sjunger solopartier i storakyrkoverk i 
Stockholm samt gigar med sin jazztrio Karins Gubbröra. Nyligen var Karin aktuell i 
rollen som Selma Lagerlöf på Helsingborgs stadsteater.
Hemsida: www.karinfrolen.se/

BOKNING & INFORMATION:
KARIN FRÖLÉN  Epost: info@karinfrolen.se  Tel: 070 845 25 02
Priser erhålls direkt av Karin -  för indikation se baksida av denna folder..

Följ med på en dagsutflykt till vackra Rönninge och Salem tillsammans med sånger-
skan Karin Frölén – bördig från trakten - i hennes morbrors - Sven Olof Sandbergs fot-
spår. Sven Olof var en av 1930 talets stora skivartister, han har gjort över 1000 skivor. Ni 
känner igen tonerna från Vintergatan och ”Det var i capri vi mötte varandra” som var en 
av sven Olovs mest kända sånger. Vi färdas genom historiska trakter till 1100-talskyr-
kan Salems Kyrka, den vackrast belägna kyrkan av alla Sörmlands kyrkor vid Bornsjöns 
ände, där vi får en guidning i kyrkans spännande historia och på vars kyrkogård sven 
Olof ligger begraven. Det finns även möjlighet att gå en fornstig i samband med besö-
ket. efter vandringen sätter vi oss återigen i vår buss som tar oss till sturehofs slott. Här 
äter vi en god och exklusiv lunch med efterföljande kakbuffé. Till kakorna och kaffet får 
vi oss till livs även en konsert med Karin och pianisten Eric Skarby där de sjunger, spelar 
och berättar om sOs - sven Olof sandberg.

Följ med Karin Frölen till hennes Sigtuna där hon arbetar som sång och dramalärare på 
Kung Carl Gustavs gamla skola - internatskolan sigtunaskolan humanistiska läroverket 
ssHl På vägen till den gamla Vikingaorten besöker vi tre slott Wenngarn, rosersberg 
och steninge. Vi intager lunch på ett av slotten eller i sigtuna beroende på platstill-
gång. Det blir en vacker historisk färd som avslutas med en konsert med Karin Frölen 
och en av hennes medmusikanter beroende på vilken dag man väljer att åka. 

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Lunch inkl. dryck, kaffe & kakbuffé
• Konsert
• Reseledare Karin Frölén

Sigtuna slottsfärd
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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. Frivilligt fika med hembakt i det gamla Stationshuset. Guidad visning av 
Grünewald-villan. God lunch invid Moranvikens brygga. Konsert med Linnéa i Uppen-
barelsekyrkan. 

”Hurraropen strömmar in och det blev en så fin och innehållsrik dag tack vare dig som 
guide och tusenkonstnär.” Mikael Halldin/Diakon Stockholms Domkyrkoförsamling

Saltsjöbaden & SolsidanPRIS:  730 KR
I PRISET INGÅR
•  Bussresa 
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt
•  Besök & inträden enl program
•  Konsert med Linnéa Sallay
•  Linnéa som reseledare & guide

Vi besöker magnifika Villa Akleja i Vaxholm – hem & ateljé till en av våra stora konstnä-
rer kring förra sekelskiftet – J.A.G. Acke, gift med Zacharias Topelius dotter Eja. Här bor 
idag Claes Moser, konstexpert känd från Antikrundan på SVT, specialist på Acke och 
förra sekelskiftets konst. Vi bjuds på kaffe/smörgås/kaka. Claes visar och berättar om 
Ackes konst men här finns också världens största samling konst av Marie Kröyer. Linnéa 
avrundar besöket med en konsert på dagens tema i Ackes ateljé. Fin lunch med efter-
rätt på Waxholms hotell invid vattnet. 
Heldagen rekommenderas då Linnéa börjar dagen med att guida oss genom Stadshusets 
magnifika salar, där Acke finns representerad.

konst & musik i vaxholm
 - en dag i J.A.G. Ackes fotspår

PRIS:  930 KR
PRIS UTAN STADSHUSET:  800 KR
I PRISET INGÅR
•  Bussresa 
•  Kaffe, Smörgås & kaka
•  Lunch inkl måltidsdryck & kaffe
•  Besök & inträden enl program
•  Konsert med Linnéa Sallay
•  Linnéa som reseledare & guide
TIllVAl: Avslutande båttur

Dagsresor med Linnéa Sallay
linnÉa sallaY, sÅngerska/violinist/aukt stockholmsguide
Linnéa Sallay är vår mångsidiga operasångerska som varit med oss sedan starten 
för 16 år sedan. Hon är fantastisk på att förmedla kunskap och sprida glädje! Lin-
néa erbjuder Temaprogram & Underhållning ute bland er föreningar. Hos henne 
kan ni boka er egen skräddarsydda upplevelse av Stockholm med omnejd. Hon 
guidar Stadshuset, Vasamuseet, Gamla Stan, Kungl Slottet, Drottningholm, Upp-
sala m m. Gärna i kombination med en musikalisk upplevelse. Nedan presenteras 
Linnéas egna produktioner. Priser erhålls direkt av Linnéa Sallay.

BOKNING & INFORMATION:
LINNÉA SALLAY Tel 073-500 62 82  Epost: info@linneasallay.se
Hemsida: www.linneasallay.se 
Turerna bokas av föreningsombud direkt hos Linnéa. 2-3 föreningar kan 
dela buss enligt konceptet ”Del i Resa”. Priser beräknade på 35 deltagare. 
En friplats ingår.

stadshuset med sin trädgård är en av stockholms vackraste platser, sprängfylld av 
symbolik. Varenda vrå säger något om Sveriges kultur och historia. Linnéa guidar oss 
entusiastiskt genom trädgården och runt fasaderna, vi lär oss tyda alla spännande de-
taljer. Vi njuter av en fin lunch med efterrätt i Stadshuskällaren. Linnéa avrundar målti-
den med en liten konsert med anknytning till Stadshusets historia. Mätta och belåtna 
är det dags att få sig en guidad tur genom stadshusets inre praktfulla salar. 
En dag som anpassas efter era önskemål, kanske önskar ni endast en av visningarna? An-
givet pris är utan busstransport, men det går naturligtvis att få som tillval. Fråga efter pris! 
OBS max 30 deltagare!

PRIS FRåN:  475 KR
I PRISET INGÅR:
•  Linnéa Sallay som  
   Aukt stockholmguide
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt
•  Entré Stadshuset
•  Underhållning av Linnéa Sallay
TIllVAl:  Hämtning med buss
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RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI
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Dagsresor med Linnéa Sallay

en lärorik och unik rundtur i stockholm. Vi berörs av livsöden under olika århundraden 
med musiken som tema. Bussfika på Djurgården. 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.

”Stockholm blir sig aldrig likt efter din glödande, sprudlande och innehållsrika guid-
ning!!!” Thorny Einarsdatter Dabrowski

STOCKHOLM I DUR & MOLL

PRIS:  650 KR
I PRISET INGÅR
•  Bussresa 
•  Busskaffe & kanelbulle
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt
•  Föreställning med Linnéa Sallay
•  Linnéa som reseledare & guide

PRIS:  880 KR
I PRISET INGÅR:
•  Bussresa 
•  Mousserande vin/cider & smörgås
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe & kaka
•  Besök & inträden enl program
•  Underhållning av Linnéa Sallay
•  Linnéa som reseledare & guide

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. Vi besöker det intressanta Haga Parkmu-
seum innan färden går vidare med buss in till Kungl Operan. Här väntar en spännande 
visning. Linnéa, som varit solist på dessa tiljor, kan berätta om livet bakom kulisserna. 
Dagen avslutas med en fin lunch i Operahuset. 
OBS. Bekväma skor rekommenderas då några promenader ingår. 
För lägre pris kan turen sluta vid Operan kl 15.00, utan bussfärd hem. 

BLAND KOBBAR & SKÄR
Utflykt till paradiset Sandhamn i det yttersta havsbandet. Vi stannar till med bussen i 
Gustavsbergs Hamn och njuter av kaffe med hembakt i det vackra Tornhuset. I Stavsnäs 
besöker vi skärgårdsmuseet, därefter båtfärd över till sandhamn med lunch på sand-
hamns Värdshus. Linnéa berättar om Sandöns spännande historia som viktig tull- och 
lotsplats. Vi får också veta en del om de konstnärer och skalder som sökte sig hit. Linnéa 
avrundar med sång & fiol på skärgårdstema i Sandhamns kapell. Därefter lite fri tid att 
strosa i hamnen, njuta av den mysiga ”bullerbyn” innan båtfärd åter mot stavsnäs. 
Obs bekväma skor rekommenderas, några korta promenader ingår. 
Möjlighet finns att boka den långa båtfärden hela vägen åter till Stockholm, som alter-
nativ till besöket på skärgårdsmuseet.

PRIS:  890 KR
I PRISET INGÅR:
•   Bussresa 
•   Kaffe & smörgås
•   Lunch inkl måltidsdryck, kaffe & kaka
•   Två båtfärder
•   Besök & inträden enl program
•   Konsert med Linnéa Sallay
•   Linnéa som reseledare & guide

KUNGLIGA HAGA & OPERAN
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DROTTNINGHOLM, 

Vi börjar dagen med en guidad visning av Drottningholms slott. Vacker arkitektur, 
praktfulla salar, spännande konstverk, skulpturer, intressant historik. efter en uppfris-
kande kaffepaus i Drottningholms Slottscafé träffar vi vår egen teaterguide för en per-
sonlig tur genom den magnifika Slottsteatern. Linnéa kan bidra med sina minnen som 
solist på dessa tiljor. Fri tid att besöka Teaterboden, slottsboden & slottsparken. Färden 
går vidare genom Mälaröarnas kulturlandskap till Ekebyhovs Slott - anrik herrgård från 
1600-talet där vi njuter en god lunch. Vi avslutar dagen i vackra lovö kyrka. Här bjuder 
Linnéa på en à capella konsert med sång & fiol. 
(OBS en av visningarna kan bytas ut mot visning av exotiska Kina Slott, om så önskas)

PRIS:  890 KR
I PRISET INGÅR:
•  Bussresa 
•  Förmiddagskaffe med bulle 
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe & kaka
•  Besök & inträden enl program
•  Konsert Linnéa Sallay i Lovö kyrka
•  Linnéa som reseledare & guide

EKEBYHOVS SLOTT & LOVÖ K:A
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I Teddys kvarter - på Söders höjder
I PRISET INGÅR:
• Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe
• Musikstund med Teddy
• Eftermiddagsfika
• Teddy Lundberg som reseledare
TILLVAL 
Tur med Buss, inkluderar också Fjällga-
tan, Sofia och Katarina församlingar- 
ring för pris

Stadsvandring i Maria Magdalena församling Här finns små butiker, Kaféer, barer och 
restauranger. Numera är det mest kändisar, innefolket, kultur och media-människor 
som bor här, gamla tiders ”söderböna och söderkis” är ett minne blott. Vi utgår från 
Södra station via Medborgarplatsen med kulturhus, saluhallar, Bofils Båge och folk-
livet runt Söders absoluta nöjescentrum. Därefter Maria Kyrka, Stockholms vackraste 
barockkyrka. Vi vandrar ner mot Mariatorget. En god lunch serveras under dagen. Vi 
vandrar upp på Bastugatan och njuter av utsikten från Monteliusvägen, högt över Rid-
darfjärden. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe och en liten musikalisk salong med 
Teddy mitt i Söders Konstnärskvarter.

Dagsresor med Teddy Lundberg

teddY lundberg -sÅngare, skÅdespelare och regissör
Klassiskt skolad tenor, även verksam som föreläsare, konsult i kulturfrågor, rese-
skapare och kock. Har turnérat flitigt under många år i hela landet. 
- ”Jag älskar att ha många bollar i luften och ser mig själv mest som en kulturam-
bassadör, leder ofta och gärna resor med kulturtema, då kan det hända att det blir 
en liten sång eller två.” Beställ föreläsningar, kurser, resor och små musikföreställ-
ningar gjorda för sammankomster i din förening eller ditt företag.

BOKNING & INFORMATION:
TEDDY LUNDBERG    Tel: 0708-68 63 79  
Epost: teddylundberg@gmail.com  www.teddylundberg.com  
Priser erhålls direkt av Teddy lundberg för indikation se baksida av denna 
folder.

Eskilstuna -Industrialismens poesi
- konst, teknik, konsthantverk och industridesign i Teddys födelsestad

Med Rademachersmedjorna från 1650-talet och Munktells Industrimuseum. 
redan på 1000-talet fanns här den gamla handelsplatsen Tuna där södermanlands 
apostel St. Eskil uppförde sitt kloster.  Snart började man bearbeta järn från Bergsla-
gen och tillverka kanoner som blev gevär, knivar, saxar och verktyg. Orten kom att 
utvecklas till en central plats i svensk industrihistoria.  Lunch på Sundbyholms slott/ 
rademachersmedjorna eller lknande. Vi besöker också sigurdsristningen  och Gense 
outlet, innan återfärd till stockholm.

Sörmländska slott & kyrkor
strängnäs med sin småstadscharm och mäktiga katedral, Domkyrkan, från 1200-talet.
Vi besöker Fiholms slott med i anor från 1200-talet. jäders pampiga landsortskyrka, 
ingår också med spännande sin historia, På hemvägen gör vi stopp för eftermiddags-
kaffe på Taxinge slott med dess berömda kak- och tårtbuffé.

Hjälmare Kanal & Stora Sundby slott

Följ med oss på denna vidunderligt vackra båttur genom sveriges äldsta konstgjorda 
vattenväg. De 9 handdrivna slussarna tar oss mellan Mälaren och Hjälmaren. En smak-
lig sjölunch serveras ombord. På sagoslottet stora sundby vid Hjälmarens strand tar 
familjen Klingspor emot och berättar om slottets långa spännande historia. Vår buss 
tar oss tillbaka till stockholm.

Flera dagsresor med Teddy:
Bland Sörmlands gods och gårdar samt Båven runt 
Kontakta Teddy med önskemål eller förslag.

I PRISET INGÅR:
• Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe
• Förmiddagskaffe
• Teddy Lundberg som reseledare

stora sundby slott

rademachersmedjorna

I PRISET INGÅR:
•  Lunch ombord inkl. måltidsdryck                                                                                                                      
•  Båtresa                                                                                                                                         
•  Visning av Stora Sundby                                                                                                                                  
•  Teddy Lundberg som reseledare
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Sigtuna är en mycket gammal stad grundad redan på 980-talet och Sveriges allra för-
sta stad. Den har kvar sin stadsbebyggelse från 1700- och 1800-talet. I Sigtunas äldsta 
trähus ligger det genuina caféet Tant Bruns Kaffestuga. Här får vi bordsservering på 
klassiskt vis med bröd från det egna bageriet. Vi  får höra mer om stadens historia när 
vi vandrar genom de pittoreska kvarteren. Lunch äter vi på Farbror Blå Bar & Matsal. Vi 
åker till Steninge slott som ligger vackert vid Mälarens strand. Det kallas för den karo-
linska herrgårdskulturens finaste och fulländade smycke.

Sigtuna & steningeslott
Monika Lilja

I PRISET INGÅR FÖR ALLA RESOR:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe med smörgås
• Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe
• Besök enligt program
• Monika Lilja som reseledare  
   & underhållare

Monika levandegör en av Sveriges mest kända författare och poeter, Nils Ferlin. Vi får 
höra berättelser och anekdoter om hans liv och besöker länna by en bit söder om 
Norrtälje dit Nils Ferlin och hans Henny flyttade från Klarakvarteren i Stockholm. Vid 
stranden av Kyrksjön ligger fortfarande torpet, som under några år på 1940-talet var 
Ferlins bostad. På församlingshemmet, precis ovanför stugan, dricker vi kaffe och äter 
smörgås innan Monika ger en viskonsert i den vackra lilla 1300-talskyrkan. Kyrkvärden 
visar och berättar om kyrkan. Vi stannar till i Norrtälje och promenerar i den idylliska 
staden och viker in på Nils Ferlins gränd och stannar vid hans staty. Monika hedrar där 
hans minne med några visor. Därefter åker vi till svanberga gästgiveri och äter lunch.

Nils Ferlin i Roslagen

Dagsresor med Monika Lilja

monika lilJa - sÅngerska, artist, kompositör och guide 
Monika är frilansande musiker, sångerska och skådespelare, som fått många sti-
pendier bl.a. Nils  FerlinsTrubadurpris, Evert Taubestipendium och ett flertal STIM-
stipendier.  Monika erbjuder olika musikprogram bl.a. Evert Taube, Dan Andersson, 
Cornelis Wreeswijk, Nils Ferlin, folkvisor, schlagers och jazz.. Sångspel: Vill ni se en 
stjärna om Zarah Leander, Monika möter Monica - om Monica Zetterlund och Non 
je ne regrette riens om Edith Piaf. Sångspel av Billie Holiday & Ulla Billquist.

BOKNING & INFORMATION:
MONIKA LILJA Tel: 0739-81 42 07  Epost: monikalilja@hotmail.com
Hemsida: www.monikaliljalundin.se Pris enligt överenskommelse.

Vi åker till Häringe med anor ända från vikingahövdingen Sotes tid. Både kungligheter 
och adliga familjer har bott här och även Torsten Krueger och industrimagnaten Axel 
Wennergren. Vi dricker kaffe och smörgås i den magnifika stensalen.Vår guide Monika 
Lilja, berättar om slottet, människor och spöken. Därefter underhåller Monika med ett 
program om Evert Taube och Edith Piaf. Sedan blir det Nynäshamn och Mopedum - 
Svenska nostalgi- och mopedmuseet med saker vi minns från 40-tal och framåt.Vi äter 
lunch på hamnrestaurang Kroken med Rökeriet bredvid och avslutar dagen med att 
besöka chokladhuset.

från slott till koja
 - A la Taube och Piaf

Med Evert Taubes visor 
 - till Landsort på ön Öja.

Detta är Sveriges äldsta fyr från 1689. Vi åker SL-buss eller med hyrd buss Stockholm- An-
karudden och sedan båt till ön Öja med Landsort. Vi upplever den säregna naturen, floran 
och faunan och den pittoreska byn. Vi får en visning av fyren och ön och en god lunch i res-
taurangen. Därefter framför Monika Lilja ett sångspel om Evert Taube i det vackra kapellet.

I PRISET INGÅR: 
•  Bussresa
•  Fm kaffe och smörgås
•  Guide, underhållning och sång
   program av Monika Lilja
•  Lunch inkl måltidsdryck och kaffe
•  Övrigt enligt program
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Dagsresor med Irene sangemark
IRENE SANGEMARK - PRIMA DONNA OCH REVYARTIST & RESELEDARE
Irene är revyartist och har under 25 år spelat i och producerat Västerås Revyn. Hon 
roar med egna roliga och spirituella program där hon sjunger fyndiga kupletter 
och gör rasande roliga monologer. Sedan femton år tillbaka är hon även reseleda-
re och guide.  På hennes resor blir det alltid tid till lättsam och rolig underhållning. 
”Jag älskar att stå inför en publik oavsett jag sjunger eller berättar om ett besöks-
mål”.

BOKNING & INFORMATION: 

IRENE SANGEMARK  Tel: 070-272 66 68 

Epost: irenesangemark@bredband2.com

Det tjusande lilla Kungsör
Följ med till ”Det tjusande lilla Kungsör”, som ligger vid Mälarens innersta vik och som 
också kallats för Märlardalens Gnosjö. I Kungsör byggde Gustav Vasa en Kungsgård, 
Karl XI förlovade sig och Karl XII sköt sin första björn och drottning Kristina hade sitt 
sommarnöje här. Den store skådespelaren, revyaktören och pilsnerfilmernas kejsare, 
Thor Modéen är född och uppvuxen på orten. På ingen annat ställe i hela världen växer 
så mycket mistlar som i Kungsör. Irene är född och uppvuxen i Kungsör, så du kommer 
också att får veta allt som inte står i historieböckerna.

jazzens museum i Strömsholm
 - med show ”Jag och min vän Thore Skogman”

Följ med på en intressant resa till strömsholm där nöjesnostalgi och historia samspelar. 
Här finns Jazzens Museum, som inte är bara jazz utan också Nöjesnostalgi. Museet är 
Europas enda Jazzmuseum där mer än 12000 föremål finns att beskåda. Här finns Alice 
Babs minnesrum, Simon Brehms cykel, Charlie Normans piano och mycket mera. En 
rundtur i Hallstahammar i folkkäre Thore skogmans fotspår och ett besök i hans min-
nesrum blir en upplevelse. Dagen avslutas med lunch på anrika Brukshotellet och en 
underhållande show ”jag och min vän Thore skogman”, som bygger på Irenes vänskap 
med Thore.

Västerås - en av Sveriges äldsta städer

Västerås.  en av sveriges äldsta städer med en domkyrka som tilldelats maximala tre 
stjärnor i le Guide vert. johannes rudbeckius startade sveriges första gymnasium i 
Västerås. Här höll Gustav Vasa två riksdagar på Västerås slott. Hakon svensson star-
tade ICA och 1947 öppnade  Erling Persson dörren till den första Hennesbutiken, som 
senare skulle bli H&M och klä hela världen. Här finns anrika Vallby Friluftsmuseum, ett 
dåtida Sverige i miniatyr. Västerås är också vida känt för ABB/ASEA och för att inte tala 
om gurkorna. 
                                                   

Med Irene kan du också resa till:
enköping • Örebro • Köping • Blaxta Vingård • Västmanland

Irene bjuder er på tre underhållningsprogram: 
Det glada 50-talet-ett program om det du glömt och vill minnas

MiniRevy med en Prima Donna
Ur gamla Kungsörsrevyer. Kungsör har en gedigen revyhistoria 

Irene själv eller både Olle & Irene kommer gärna ut till er förening och roar 

DET TJUSANDE LILLA KUNGSÖR 
CA PRIS:   630 KR

JAzzENS MUSEUM & SHOW
DEL I RESA:  16 MAJ
CA PRIS:   650 KR

VÄSTERÅS 
DEL I RESA  9 MAJ
CA PRIS:   580 KR

I PRISET INGÅR FÖR ALLA RESOR:
• Bussresa
• Förmiddagskaffe med smörgås
• Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe
• Besök enligt program
• Irene Sangemark som reseledare  
   & underhållare

D
A
G
S
R
E
S
O
R



11

I PRISET INGÅR:
•  Bussresa 
•  Ciceron Maria
•  Förmddagskaffe och smörgås
•  Lunch inkl. måltidsdryck & kaffe 
•  30 minuters  konsert med Maria
•  Besök enligt programResan går mot Bergslagen med flera intressanta och annorlunda upplevelser. Maria 

berättar anekdoter kring tusenkonstnären rune lindström som föddes i Västanfors. 
Ni känner säkert till ”Himlaspelet” och den älskade midsommarvisan ”Du lindar av ol-
von…”. Maria har tonsatt Runes texter som man kommer få bekanta sig med. 
Under resan som går i dikt och ton reser vi även igenom det speciella lilla samhället 
Ängelsberg och får veta om dess glansdagar, om konstnärskolonin, samt om engels-
bergs bruk som det då stavades och som räknas som ett av världens främsta industri-
minnen och därför finns med på UNESCOs Världsarvslista. Detta världsarv höll på att 
totalförstöras av den stora Västmanlandsbranden 2014, men lågorna stannade precis 
vid skogskanten ovanför samhället... Här får vi tillfälle att åka rakt igenom brandområ-
det på vår resa mot Fagersta och Västanfors hembygdsgård som har öppet 364 dagar 
per år. Där kan man besöka bl a Rune Lindströmrummet samt handla fina saker i den 
välfyllda Handelsboden. lunch intas på trevligt matställe i bygden och musiken och ly-
riken sätter guldkant på resan som avslutas med en ca 30 min. lång konsert med Maria 
i Västanfors kyrka innan vi vänder kosan hemåt igen.

I Rune Lindströms fotspår
 - med ett besök i ett Världsarv

MARIA HULTHÉN BIRKELAND - RIKSSPELMAN/ VIOLINIST/ SÅNGERSKA
Maria är mångsidig som klassiskt skolad violinist, riksspelman och sångerska. Hon 
har arbetat i Kungliga Filharmoniska orkestern, Radiosymfonikerna, spelat med i 
189 föreställningar av Kristina från Duvemåla, turnerat med Christer Sjögren och 
Leif Kronlunds orkester, samarbetat med Tommy Körberg i krogshow och på CD-
skiva. Hennes hjärta slår för den svenska naturen, kulturen och folktraditionen.

BOKNING & INFORMATION: 
MARIA HULTHÉN BIRKELAND   Tel: 0702-191168
Epost: maria.hulthen@swipnet.se   Hemsida: www.mariahulthen.se
För bokning och priser kontakta Maria direkt.

Dagsresor med Maria Hulthén Birkeland

Från Hav till Himmel
 - en vandring på Lidingö
Vi gör en skön vandring på ca 2 timmar från Hav till Himmel – Från AGA brygga/Da-
lénum/Lidingö och till Högberga Gård. Dagsresan startar redan vid Nybrokajen där 
man kan resa på sitt SL-kort under en 45 min. vacker båttur till Lidingö. Där möter 
Maria upp och vi börjar promenaden österut utefter Lidingös södra strand. Vi tar med 
oss en pilgrims sju nyckelord; bekymmerslöshet, frihet, tystnad, andlighet osv. medan 
vi vandrar genom naturreservatet Kappsta samt ser vacker arkitektur utefter vägen 
och får en bit lidingöhistorik med oss. Vi går i tystnad en sträcka fram till Mölna Gård 
där det funnits en stor kvarn och många sommargäster förr. Här laddar vi inför den 
kraftiga stigningen mot Högberga, där man kan skåda Angolas ambassad och Ferdi-
nand Bobergs sommarhus. Väl framme vid Högberga Gård som är vårt mål, är man 
nära himlen med en fantastisk utsikt mot stockholms inlopp. Här intar vi en välbe-
hövd och god lunch i konstmecenaten Klas Fåhraeus ståtliga bygge som stod färdigt 
1911 och där många ur dåtidens kulturelit varit gäster. lunchen avslutas med liten 
konsert i ateljén med Maria. På Högberga Gård pågår sedan 2010 egen vintillverkning 
av druvor från Toscana. ett besök i vinfabriken med tillhörande vinprovning är ett 
trevligt tillval man kan göra – måste dock förbeställas. Vi stannar så länge vi själva vill 
på Högberga Gård, njuter av miljön och utsikten och väljer när man vill fara hemåt på 
sitt sl-kort med lidingöbanan. 

Vandringen sker mestadels på slät mark dock en kraftfull stigning upp mot Högberga. 
Man måste ha någorlunda kondition och kunna gå bra.

I PRISET INGÅR:
• Vandring 3-4 km
• Ciceron Maria
• Lunch & kaffe
• 20-30 minuters konsert med Maria
• Besök enligt program

TILLVAL:
 Vinprovning ca pris från 200 kr/pp
Går även att välja en heldag på 
lidingö med buss och guidad tur runt 
ön, samt lunch på Högberga Gård och 
besök på Millesgården.
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APRIL       
30 april Vårkonsert Åsgård herrgård   

MAJ           
16 maj Åkers Bergslag
16 maj Hallstahammars guldkorn med Irene sangemark
22 maj  eskilstuna med Teddy lundberg   

JUNI
15 jun Vaxholm med Linnéa Sallay
15 jun Hjälmare kanal med Teddy Lundberg

JULI
09 jul Dalhalla Malena Ernman   3

Nedan finner ni resor som föreningar valt och 
på vissa av dessa kan det finnas plats att dela avresa. 

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för era önskemål på fler del i resa för 2018 
eller för skräddarsytt program enligt era önskemål.

2 - 3 Dagsresor med Viatour
4 Dagsresor med Erik Sunnerstam
5 Dagsresor med Karin Frölén
6 - 7 Dagsresor med Linnéa Sallay
8 Dagsresor med Teddy Lundberg
9 Dagsresor med Monika Lilja
10 Dagsresor med Irene Sangemark
11 Dagsresor med Maria Hulthén Birkeland

UPPSLAG PÅ RESOR I DENNA FOLDER
SIDA RESA  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AUGUSTI
12 aug Opera på skäret                    2 

OKTOBER
16 okt Stockholm i Dur & Moll     7
24 okt Ragnars Skapelse & Skafferi  6

NOVEMBER                    
17 nov Hjalmar 2 dgr                  19 

DECEMBER                    
17 dec  julkonsert i sigtuna

DEL I RESA KALENDARIUM 2017


