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UTGÅVA 1:  Februari 2019

NYTT! BOKNING AV DAGSRESOR SKER 
DIREKT TILL VIATOUR OCH RESELEDARE

För att erbjuda ett utbud av dagsresor till förmånligare priser 
har vi beslutat att dagsresor bokas direkt med den reseledare 
som arrangerar resan. Dagsresor utan reseledare och skräd-
darsydda dagsresor för föreningar ordnar även Viatour, se bok-
ningsinformation under varje resa i denna folder. 
Viatour och respektive reseledare bekräftar aktuella priser till er 
vid bokning & fakturerar föreningen direkt.



Monika LiLja - ViLL ni ha sång och Musik på er saMMankoMster ? 
Jag leder allsång, sjunger egna och andras visor. Jag ackompanjerar mig själv 
på gitarr eller dragspel eller anlitar pianist. Lill-Babs i våra hjärtan är mitt nyaste 
sångspel. Röster från publiken i Boo församling: ”Härligt, nostalgisk och glädjerikt,  
för man får veta så mycket om hennes person  och det så roligt att få sjunga med 
i alla härliga refrängerna”  Cornelis Wreesvijk-en ikon En personligt musikalisk be-
rättelse. Röster från åtskilliga församlingar och föreningar:” Underbart, roligt  och 
informativt. Edith Piaf -den lilla sparven Ett musikaliskt drama om hennes liv och 
sånger. Röster från publiken: ”Monikas engagemang och musikaliska kraft kan 
verkligen ge Ediths sånger rättvisa. Så länge skutan kan gå Ett mycket uppskattat 
program om Evert Taube, hans liv och sånger Ladies of Jazz – Möt Billie Holliday, 
Ella Fitzgerald och Judy Garland  i Monikas tappning..

BOKNING & INFORMATION: 
Hemsida: monikaliljalundin.se 
Gage: efter överenskommelse

Kontakta Monika på: 0739- 81 42 07
Epost: monikaliljalundin@gmail.com

Välkommen till ett nytt år med nya möjligheter. 
I den här foldern finns ett urval av de resor vi har och kan erbjuda. Vi hoppas att den ska vara en 
inspiration för ett gott samarbete med dig och din förening. Har du och din förening önskemål om 
någon annan resa eller enbart vill hyra buss och göra resan själv går det utmärkt. Vi har många års 
erfarenhet och kan hjälpa till med det mesta. Våra reseledare har ofta andra yrken och erfarenhe-
ter som de gärna delar med sig av. Tillsammans utgär vi ett team som ger personlighet och enga-
gemang för att du och din förening ska känna trygghet. Vi gör inte bara resor utan skapar möten 
mellan människor och upplevelser. Ett av de bättre sätten att skapa detta är att resa med buss.

Varmt välkommen ombord önskar 
Teamet på Viatour tillsammans med Reseskaparna och reseledarna.

irene & oLLe sangeMark
Irene – Primadonna, revyartist och reseledare. Olle – Reseledare,  underhållare 
och revyartist. Tillsammans är dom Revymakarna Sangemark och har under 25 
år spelat i och producerat VästeråsRevyn. Irene roar med egna roliga och spiritu-
ella program där hon sjunger fyndiga kupletter och gör snärtiga monologer. ”Jag 
älskar att stå inför en publik oavsett jag sjunger eller berättar om ett besöksmål”. 
Irene bjuder er på programmen: ”Det glada 50-talet - ett program om det du glömt 
och vill minnas” och ”MiniRevy med en Prima Donna”. Olle sjunger gärna Karl Ger-
hardkupletter och gör tillsammans med Irene  programmet:  ”Å så kommer det 
en gosse” - ett program om Karl Gerhard. I revyn ”Håll i Hatten” bjuder dom på en 
fyndig och rasande rolig revy. Sedan femton år tillbaka är dom även reseledare 
och guider till Wales och Irland. På deras resor blir det alltid tid till lättsam och rolig 
underhållning. 

  BOKNINING & INFORMATION: 
IRENE SANGEMARK  Tel: 070-272 66 68 

Epost: irenesangemark@bredband2.com

TIPS  PÅ AKTIVITET  FÖR DIN FÖRENING!



teddy Lundberg  sångare/tenor, skådespeLare och regissör. 
Även verksam som pedagog, föreläsare, konsult i kulturfrågor, producent och 
kock. Har under många år turnérat flitigt runt hela landet spelat och sjungit opera, 
operett, talteater, musikal, revy och kabaré på de flesta av våra teatrar. Av Teddy 
kan man också beställa mindre, lättsamma musikprogram /Teddys Hörna/ samt 
kurser och föreläsningar runt, teater, klassisk musik och opera/musikteater. Se 
även - ”I mina kvartet på Söders höjder” stadspromenad på Söder med Lunch på 
van der Nootska Palatset, besök ”hemma hos” Teddy på Konstnärshem m. m. 

BOKNING & INFORMATION: 
www.teddylundberg.com 

Epost: teddylundberg@gmail.com 070-868 63 79

ghitta oLoVsdotter & johan ZÄLLe 
Musikalisk vinprovning på Högberga vinfabrik
En stor italiensk dag på den Toscanska vinfabriken. Vad är mer underbart än att 
avnjuta italienska delikatesser av högsta kvalitet tillsammans med välgjorda vi-
ner. Vinerna är naturligtvis producerade på Högberga Vinfabrik, även om de är 
skördade i Toscana. Viner som idag exporteras tillbaka till krogra ovh vinbutiker 
i Italien. Men innan ni avnjuter vinerna och maten bjuds ni på en underhållande 
timmes guidad tur inne i vinfabriken. Här får ni lära er om hur kvalitetsvin tillverkas 
och vad som påverkar dess kvalitet. Naturligtvis erbjuds alla stolar under visning-
en. Under måltiden blir det italiensk musik med vinmakaren Johan Zälle på gitarr 
och hans underbara fru Birgitta Olovsdotter, som även är guide för Reseskaparnas 
Toscanaresor. Musiken är akustisk och utan förstärkning så att ni alla får möjlig-
het att samtala och diskutera er vin- och matupplevelser. Mellan de italienska 
schlagermelodierna ger er vinmakaren Zälle er förklaringar till vad som händer 
när vinerna möter olika smaker i munnen. Många stora aha-upplevelser utlovas. 
Aktiviteten tar ca tre timmar vi föreslår att vi börjar kl. 11 för att måltiden ska hamn 
vid 12-tiden. 
dryck: Ett glas mustig rosé som entré och tre olika röda ekfatslagare viner, Caber-
net Sauvignon, Merlot & Sangiovese.
Måltid: En stor italiensk delikatesstallrik, tre chark, tre ostar och rikligt med pas-
tasallad.
kostnad: per person är 500kr. 
antal: Minimiantal 20 och max är 30 personer.
kontakt: Birgitta Olovsdotter, tel 070 256 44 90  ghitta.olovsdotter@gmail.com

Boka Skepp & Skoj 
Uppge rabatt kod: Skepp & Skoj 425 kr pp för kunder till Reseskaparna           Ring: 08- 666 33 33 



PRIS  fRån:  890 KR

I PRISET INGÅR:
• Bussresa 
• Mousserande vin/cider & Smörgås
• Lunch, kaffe, kaka
• Besök & inträden enl program
• Underhållning av Linnéa Sallay 
• Linnéa som reseledare & guide
Grupp: Min 35/Max 45 pers

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 
flera promenader ingår. 

KUNGLIGA HAGA & OPERAN

”Lovorden över utflykten fortsätter att komma in. någon sa t o m det var 
den bästa resan” Ulf Blanche/SPf Tunasol
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 Grü-
newaldvillan. God lunch inkl efterrätt på Grand Hotel alternativt Saltjö-Pir. Linnéa bju-
der på konsert i Uppenbarelsekyrkan med sång & fiol.

Saltsjöbaden & Solsidan

PRIS fRån:  790KR

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt 
• Besök & inträden enl program 
• Konsert med Linnéa Sallay 
• Linnéa som reseledare & guide
Grupp: Min 35/Max 50 pers

..”de var helt saliga, när de berättade för alla om gårdagen. Tusen tack för en 
toppendag!” Ann-Christine Aggeborn, Täby Konstvänner
Vi besöker Villa Akleja i Vaxholm – hem & ateljé till en av våra stora konstnärer 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 av-
rundar besöket med en konsert på dagens tema i Ackes ateljé. Fin lunch med efterrätt 
på Waxholms hotell invid vattnet. För längre dag börjar Linnéa gärna 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 fRån: 930 KR
(m Stadshuset)

PRIS FRÅN:  850 KR
(utan Stadshuset)

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Kaffe, Smörgås & kaka 
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt
• Besök & inträden enl program
• Konsert med Linnéa Sallay 
• Linnéa som reseledare & guide

LinnÉa saLLay, sångerska/VioLinist/auktoriserad stockhoLMsguide
Linnéa är en mångsidig operasångerska som varit med oss sedan starten. Hon är 
fantastisk på att förmedla kunskap och sprida glädje! Linnéa erbjuder Temapro-
gram & Underhållning. Hos henne kan ni boka er egen skräddarsydda upplevelse 
av Stockholm med omnejd. Hon guidar Stadshuset, Vasamuseet, Gamla Stan, 
Uppsala, hela Mälardalen m fl landskap. Gärna i kombination med en musikalisk 
upplevelse. Nedan presenteras Linnéas egna dagsturer. Föreningar kan beställa 
egna datum och separata blad på de enskilda turerna. OBS att många föreningar 
även bokar sina adventsresor med Linnéa.  Här ingår alltid julbord och konsert. 
Priser stäms av  direkt med Linnéa Sallay.

BOKNING & INFORMATION:
LINNÉA SALLAY Tel 073-500 62 82  Epost: linneasallay@hotmail.com
Hemsida: www.linneasallay.se 



BLAND KOBBAR & SKÄR
”Tack för Kobbar och Skär resan i dag, du är verkligen toppen, en härlig 
guide och duktig artist, både sång & fiol och en underbar utstrålning.” åke 
Kervefors, Spf Järfälla
Utflykt till paradiset Sandhamn i det yttersta havsbandet. Förmiddagskaffe med hem-
bakt hos systrarna Delselius i Gustavsbergs I Stavsnäs guidad visning av Skärgårds-
museet, båtfärd över till Sandhamn med god lunch på Sandhamns Värdshus. Linnéa 
berättar om Sandöns spännande historia som viktig tull- och lotsplats, därtill om de 
konstnärer och skalder som sökte sig hit. Linnéa avrundar med konsert på skärgårds-
tema 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 åter till Stock-
holm, som alternativ till besöket på Skärgårdsmuseet. 

PRIS fRån:  990 KR

I PRISET INGÅR:
• Bussresa 
• Kaffe & Smörgås
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, kaka
• Två båtfärder
• Besök & inträden enl program
• Konsert med Linnéa Sallay 
• Linnéa som reseledare & guide
Grupp: Min 40/Max 44 pers

DROTTNINGHOLM
          - med Ekebyhovs Slott & Lovö Kyrka
Denna dag får vi personliga visningar av såväl Drottningholms Slott som den magni-
fika Slottsteatern. Slottet med sin vackra arkitektur, praktfulla salar, spännande konst-
verk, skulpturer och intressant historik. På teatern kan Linnéa bidra med sina minnen 
som solist på dessa magiska tiljor. Gruppen delas i två och visningarna sker parallellt. 
Kaffepaus med hembakt på Slottscafét ingår, fri tid att besöka Teaterboden, Slottsbo-
den och slottsparken. Färden går vidare genom Mälaröarnas kulturlandskap till Ekeby-
hovs 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. 

PRIS fRån:  930 KR

I PRISET INGÅR:
•  Bussresa 
•  Förmiddagskaffe med bulle 
•  Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt
•  Besök & inträden enl program
•  Konsert Linnéa Sallay i Lovö kyrka
•  Linnéa som reseledare & guide
Grupp: Min 40/Max 50 pers

RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI
”Vilken succé det blev! Vi slog nytt deltagarrekord. Alla deltagarna var mäkta 
imponerade och tyckte guidningen var jätteintressant. Maten var gudom-
lig, alla var jättenöjda! En sann glädje! Tilde Hylander, Silver Life AB

Linnéa guidar oss entusiastiskt genom Stadshusets praktfulla salar. Blå Hallen, Gyllene 
Salen, Rådsalen, Prinsens Galleri m fl rum. Detta hus är ett av Stockholms absolut vack-
raste med en mycket spännande arkitektur såväl invändigt som utvändigt. Varenda 
sal, varenda vägg och vrå är fylld av Sveriges kultur och historia. Vi lär oss tyda många 
intressanta symboler & detaljer. Vi njuter av en fin lunch i Stadshuskällaren. Linnéa av-
rundar måltiden med en konsert med anknytning till Stadshusets historia. Som tillval 
kan man även få en guidning genom trädgården och runt fasaderna.

PRIS fRån:  550 KR

I PRISET INGÅR:
• Linnéa Sallay som Aukt  
  Stockholmguide 
• Kaffe & Smörgås
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & kaka 
• Entré Stadshuset
• Konsert med Linnéa Sallay 
TILLVAL: Bussfärd ToR Stadshuset 
Grupp: Min 25/Max 40 pers



PRIS fRån:  680 KR

I PRISET INGÅR
• Bussresa 
• Bussfika
• Lunch, måltidsdryck, kaffe, efterrätt 
• Föreställning med Linnéa Sallay 
• Linnéa som reseledare & guide
Grupp: Min 30/Max 40 pers

”Stockholm blir aldrig sig likt efter din glödande, sprudlande och innehålls-
rika 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, 
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 I DUR & MOLL

”En fantastiskt Bellman, en fantastisk fredman och en fantastisk guide =  
Linnéa Sallay! Tack också för att du gjorde en gråkall söndag strålande!  
Du är verkligen helt fantastisk!” Annika Thunell

Vi träffas på Västerlånggatan på anvisad plats, där vi tack vare konstnärinna och caféägaren 
Sara Tolf har tillgång till en unik medeltida källare som inte är öppen för allmänheten. Fast-
igheten står på den gamla stadsmuren från 1200-talet och källaren var på 1700-talet en 
omtalad krog som Bellman besökte och tillägnade en av sina epistlar. Efter en god smör-
gås med kaffe dyker självaste Bellman upp… Han bjuder på underhållning och därefter 
tar vår egen Auktoriserade Guide vid och vi beger ut på en spännande guidad promenad 
i Gamla Stan. Möjlighet finns att avrunda turen med lunch i källaren. 

GAMLA STAN - Historia och Musik PRIS fRån:  450 KR

I PRISET INGÅR
• Kaffe & Smörgås
• Underhållning
• Guidad promenad 
• Besök & inträden enl program  
• Linnéa som artist & guide
TILLVAL: 
Hämtning/lämning m buss
Lunch.  Ring för pris!
Grupp: Min 15/Max 25 pers

  

Vi börjar dagen med kaffe & smörgås på Kulturhuset i Ytterjärna. Tullgarns Slott ligger na-
turskönt invid en havsvik. Här tillbringade Kung Gustav V och Drottning  Victoria somrarna 
kring förra sekelskiftet.  Vi får en intressant guidad visning av Tullgarn med inredningar 
som hör till vårt lands förnämsta.  Här finns en stilblandning av rokoko, gustavianskt och 
viktorianskt. I den pittoreska pärlan Trosa njuter vi en god lunch i hemtrevlig miljö på Bom-
ans Hotell & Restaurant. En av Sörmlands vackraste kyrkor är Ytterjärna kyrka från 1100-ta-
let, med medeltida kalkmålningar. Här lyssnar vi till en skön à capella konsert - sång & fiol -  
inspirerad av årstiden. På hemvägen stannar vi till vid Saltå Kvarn med stort sortiment av 
ekologiska produkter.

TULLGARNS SLOTT & TROSA
- konsert i Ytterjärna kyrka

PRIS fRån:  930 KR

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Kaffe & Smörgås
• Guidad visning Tullgarns Slott 
• Lunch inkl kaffe & efterrätt
• à capella-konsert sång & fiol 
• Besök & inträden enl program  
• Linnéa som artist & guide

Grupp: Min 35/Max 50 pers



Hjälmare kanal
 - samt besök på Stora Sundby

Hjälmare kanal är Sveriges äldsta 
konstgjorda vattenväg och blev, 
i sin ursprungliga sträckning, fär-
digställd 1639. Kanalens längd är 
drygt 13 km och byggdes för nyt-
totrafik som en länk mellan Örebro 
och Stockholm via Hjälmaren och 
Mälaren med förbindelse till Öst-
ersjön.  På slottet Stora Sundby tar 
familjen Klingspor emot och berät-
tar om slottets historia som startar 
redan på 1200-talet. 

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg 
• FM-kaffe, Lunch
• Båtresa på Hjälmare kanal
• Frivilligt kaffe på Taxnge 

slott
• Övrigt enligt program

PRIS: 1 150 KR
AVRESOR: 2019

i Roslagens famn
 - Albert Engström och Grisslehamn
Vi besöker Grisslehamn och Albert 
Engströms Ateljé men får också 
ett möte med den före detta TV-
producenten och författaren Erik 
Eriksson. Han har skrivit släktkrö-
nikan ”Krig och Fred” om fam Ny-
gren.  Den som vill kan vandra i 
Grisslehamn och med hjälp av en 
”app” få berättat om olika platser. 
Vi besöker Väddö Gårdsmejeri och  
får möjlighet att handla närprodu-
cerad ost mm. Vi äter givetvis en 
strömmingslunch på rest Kalaset.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Monika Lilja
• FM-kaffe och lunch
• Berättelsen av Erik Eriksson
• Musikstund med Monika 

Lilja
• Övrigt enligt program

PRIS:  875 KR
AVRESA: 2019

Från Slott till Koja 

- A la Taube och Piaf
En omväxlande resa till Häringe 
slott och Nynäshamn. Slottet och 
ägorna har haft många ägare se-
dan 1000-talet Alla ägare har haft 
mer eller mindre storhetsvansinne, 
näst intill obegränsade resurser, 
enorma utgifter och en förkärlek 
för dekadens, skandaler, glamour 
och party. Vi besöker nostalgimu-
séet Mopedum i Nynäshamn med 
prylar från 40-talet och framåt. 
Lunch äter vi i de pitoreska hamn-
kvarteret, besöker fiskröekriet och 
avslutar med Chokladeriet. 

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare Monika Lilja
• Fm-kaffe och lunch
• Sångspel
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  750 KR
AVRESA: 2019



I vallonernas fotspår
 - Strömsbergs bruk & Leufsta Herrgård

Upplev Vallonernas tid. Ståtliga 
herrgårdar, blomstrande parker 
och hisnande, djupa dagbrott vitt-
nar om vallonbrukens storhetstid 
på 1700-talet. Under denna spän-
nande resa får vi uppleva allt, från 
de hårda arbetsvillkoren för arbe-
tarna i Strömsbergs bruk till livet 
i överflöd hos brukspatronen på 
herrgården i Leufstabruk. Idag 
präglas dessa bruk av fridfullhet, 
vacker natur och god mat.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• FM-Kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Laxön-Älvkarleby 

-Med besök hos konstnären Johan Thunberg

Laxön ligger mitt i Älvkarleby-
fallen och här hade ingenjörtrup-
perna under mer än 100 år sitt 
sommarläger när de övade bro-
slagning över forsande vatten. 
De flesta byggdes redan i slutet 
av 1800-talet av militären men är 
idag renoverade med nytt liv och 
andra verksamheter. Vi får kanske 
se laxen hoppa, vi besöker konst-
nären Johan Thunbergs ateljé och 
hantverkshusen på området.

I PRISET INGÅR

• Bussresa.
• Förmiddagskaffe och smörgås
• Buffélunch.
• Besök och visningar enligt pro-

gram.

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Med Evert Taubes visor
 - till Landsort på ön Öja
Följ med på denna resa till Lands-
ort och ta del av Evert Taubes värld 
på en av skärgårdens pärlor. Lands-
ort som ligger på ön Öja. Evert 
växte själv upp på fyrön Vinga ut-
anför Göteborg. Här finns Sveriges 
äldsta fyr från 1689 och är statligt 
byggnadsminne sedan 1935. Det 
var holländaren och köpmannen 
Johan van der Hagen, som fick en 
befallning av kungen, att en sten-
fyr skulle byggas eftersom den 
gamla fyrbåken av trä hade brun-
nit ner.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare Monika Lilja
• Båtresa
• FM-kaffe, Lunch
• Visning av fyren
• Sångspel
• Övrigt enligt program

PRIS: 850 KR
AVRESA MAj O SEPT 2019



Industrialismens Poesi
- konst, teknik och industridesign i Teddys födelsestad
Redan på 1000-talet fanns här den 
gamla handelsplatsen Tuna där St. 
Eskil uppförde sitt kloster. Snart 
började man bearbeta järn från 
Bergslagen som blev bland annat 
gevär, kanoner och  verktyg. Or-
ten kom att utvecklas till en cen-
tral plats i svensk industrihistoria. 
Gense en av de få kvalitétsindu-
strierna från Eskilstunas storhets-
tid som finns kvar. Vi besöker också 
Sigurdsristningen, unikt forminne 
från 1000-talet och Gense outlet, 
innan återfärd till Stockholm.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• Fm-kaffe
• Lunch på Sundbyholms slott
• Inträden och besök enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Sörmländska Slott och 
Kyrkor
Strängnäs med sin småstadscharm 
och mäktiga katedral, Domkyrkan, 
från 1200-talet. Vi besöker Fiholms 
slott med intressant historia och 
anor från 1200-talet. Jäders pam-
piga landsortskyrka, ingår också 
med spännande sin historia, ur-
sprungligen en Romansk 1100-tal-
kyrka. På hemvägen gör vi stopp 
för eftermiddagskaffe på Taxinge 
slott med dess berömda kak- och 
tårtbuffé.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare Teddy Lundberg
• Fm-kaffe
• Lunch
• Inträden och besök enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Storholmen
- med Cornelis Vreeswijk
Storholmen, den lilla ön i Lidingö 
kommun mellan Lidingö och Bo-
gesundslandet. Här bodde Corne-
lis en period som vår reseledare 
berättar om. Vi äter lunch på ön 
och tar oss dit med båt från Rop-
sten (ingår inte i resans pris). På ön 
promenerar vi och får bland annat 
se Villa Kassman och  general Le-
wenhaupts gömställe. Vi får även 
ett sångspel framför av vår resele-
dare med musik av C Vreeswijk

I PRISET INGÅR
• Reseledare Monika Lilja
• Fm-kaffe och Lunch
• Besök och sångspel enligt 

program

TILLVAL
• Busstransfer ToR Citytermi-

nalen- Ropsten

PRIS: FRÅN 475 KR
AVRESA: 2019



Sala Silvergruva 

- med lunch och konsert på Sätra Brunn

I Sala Silvergruva bröts silvermalm 
under nästan 800 år. Vi besöker 
gruvan ner till 155 meters djup där 
vår guide ger en mycket levande 
beskrivning av livet i gruvan. Vi får 
smakprov på gruvans akustik och 
under dagen små musikstycken 
som hör till samtiden. Vår lunch 
serveras på anrika Sätra brunn 
som är en av Sveriges hälsokäl-
lor. Vi avslutar dagen med besök i 
Agueli-museet.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare Erik Sunnerstam
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Uppsala och Sigtuna 
- med Uppsala Domkyrka
Uppsala hette tidigare Östra Aros 
där Aros betyder åmynning och 
syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. 
Man skiljer på Östra Aros och Väs-
tra Aros som idag heter Västerås. Vi 
reser direkt till Uppsala och dricker 
vårt förmiddagskaffe på anrika Of-
vandals. Vi tar en kort promenad 
till domkyrkan där vår guide tar 
oss på en visning. Efter en stund 
egen tid äter vi lunch på väg mot 
Sigtuna där vi får en stund på egen 
hand innan vi reser tillbaka till he-
morten.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Fm-kaffe och lunch
• Visning av Uppsala Dom-

kyrka
• Övrigt enligt program

PRIS:  575 KR
AVRESA: 2019

Skokloster 
- med Sigtuna och Glasbruket i Bro

Skoklosters slott uppfördes i mit-
ten av 1600-talet av greve och
fältmarskalk Carl Gustaf Wrangel. 
Efter Wrangels död kom slottet att 
ägas av familjen Brahe ända fram 
till 1930-talet. Vi besöker Glasbo-
laget i Bro där vi får uppleva glas-
design producerat av återvun-
net glas. Efter lunch stannar vi 
en stund i Sigtuna där vi på egen 
hand får utforska stadskärnan där 
de flesta byggnaderna kom till un-
der 1700- och 1800-talen.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Fm-kaffe och lunch
• Visning av glasblåsning
• Visning av Skokloster
• Övrigt enligt program

PRIS: 725 KR
AVRESA: 2019



Jul bland slott och herresäten
 - med Taxinge julmarknad o julbord på Södertuna slott.

Taxinge Julmarknad är en av Sveriges största julmarknader med över 
130 utställare och hantverkare. Botanisera bland deras hantverk, smaka 
på handtillverkade korvar och andra godsaker. Här finns möjlighet att 
smaka på slottets stora kakbord som för tiden är julanpassat. Vi avslutar
dagen på Södertuna slott där ett dignande julbord står uppdukat med 
många sorters sill, varmrätter och sötsaker som hör julbordet till.

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Entré till julmarknad
• Julbord på Södertuna slott
• Övrigt enligt program
PRIS:  795 KR
AVRESA: NOVEMBER 2019

TILLVAL
Kaffe och smörgås m julskinka 
120 kr

Julbord på Löfstads Slott
 - och besök på Arbetets museum

Löfstads slottsvärdshus dukar upp till det årliga och fantastiska julbord 
som bara ett riktigt slottsvärdshus kan erbjuda. Slottet är extra deko-
rerat med jultema inför vårt besök. Fröken Emelie Pipers var den sista 
som bodde i slottet i början av 1900-talet. Slottet har sedan dess stått 
orört och berättar en historia som startade redan på 1600-talet. Vi får 
ett stycke svensk industrihistoria i Arbetets museum. Huset uppfördes 
i början av 1900-talet och fick i folkmun namnet ”Strykjärnet” på grund 
av sin form.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Förmiddagskaffe
• Visning Arbetets Museum
• Visning Löfstad slott
• Julbord

PRIS:   995 KR
AVRESA: 2019

Lucia och julmarknad i Sala Silvergruva
 - med traditionellt julbord på Sätra Brunn

155 meter ner i Sala Silvergruva skrider underjordens Lucia in tillsam-
mans med sin alldeles egna Gruvfolkskör. Vi får en förtrollande stund 
i den uppvärmda Victoriasalen med välkända Luciasånger varvat med 
klassiska gruvmelodier och kanske någon 1700-talsvisa á la Bellman. 
Efter konserten gör en kort resa till Sätra Brunn, en av Sveriges äldsta 
kurorter. Här står vårt julbord uppdukat. I lugn och ro får vi smaka på 
Västmanlands matkultur innan vi så småningom beger oss hemåt efter 
en dag full av upplevelser.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• Julmarknad
• Luciakonsert på 155 meters djup
• Julbord exkl dryck
• Övrigt enligt program

PRIS: 1 495 KR
AVRESA: 14 DEcEMBER 2019
 15 DEcEMBER 2019



Engelsberg 

- Följ med på en intressant resa till Vänliga Västmanland.

Vi får veta allt om världsarvet Eng-
elsbergs Bruk och åker genom det 
brandhärjade området och får 
uppleva vad som hände dom där 
dagarna i juli 2014. Fika på Elsa 
Anderssons Konditori, som brann 
ner till grunden 2015, men bygg-
des upp efter ”gamla” ritningar och 
invigdes 2017. Vi tar båten Petrolia 
över till Oljeön, världens bäst beva-
rade oljeraffenaderi och på Västan-
fors Hembygdsmuseum minns vi 
saker vi glömt.

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• FM-kaffe och Lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Det tjusande lilla Kungsör  

- med Irene Sangemark, kungligheter och revy
I Kungsör red Drottning Kristina på 
ängarna och Karl XII sköt sin första 
björn här. Den store skådespela-
ren Thor Modén är född i Kungsör 
och står staty på det lilla torget. 
Lilla Kungsör har en unik industri-
historia och har därför kallats för 
”Mälardalens Gnosjö”. Här har till-
verkats både tuber och ”klypor” 
och  revykonsten har alltid haft en 
framträdande plats i kungsörarnas 
hjärtan . . .och ingenstans i ”hela 
världen” växer så mycket mistlar 
som i Kungsör. 

I PRISET INGÅR
• Bussresa
• Reseledare
• FM-kaffe
• Lunch i Kungsgården 

Kungsudden
• Visningar av ”byn”, kyrkan 

mm
• Övrigt enligt program
PRIS:  850 KR
AVRESA: 2019

Västerås 

- Gurkstaden
En av Sveriges äldsta städer med 
en domkyrka som tilldelats maxi-
mala tre stjärnor i le Guide vert. 
Här höll Gustav Vasa två Riksdagar 
på Västerås Slott. Hakon Svensson 
startade ICA och 1947 öppnade  
Erling Persson dörren till den första 
Hennesbutiken, som senare skulle 
bli H&M och klä hela världen. Här 
finns Vallby Friluftsmuseum, ett 
dåtida Sverige i miniatyr. Västerås 
är också känt för ABB/ASEA och för 
att inte tala om gurkorna.                  

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  790 KR
AVRESA: 2019



Köping 

- numera känt för filmen”Tårtgeneralen”

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  895 KR
AVRESA: 2019

Örebro 

- Sko- och Kexstaden
Örebro kallas ju för sko- och kex-
staden. Skofabriken Oscaria grun-
dades 1907 och Örebro Kexfabrik 
såg dagens ljus redan 1896. Vem 
minns inte alla dessa vackra kex-
burkar, som idag är eftertraktade 
samlarobjekt. Revyerna har alltid 
tagit stor plats i Örebro genom 
stadens store revymakare Peter 
Flack. Vi besöker Wadköping som 
skapades av Hjalmar Bergman och 
figurerar i boken Markurells i Wad-
köping

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• Fm-kaffe och lunch
• Visningar och övrigt enligt 

program

PRIS:  775 KR
AVRESA: 2019

Julbord och julmarknad
- med julmarknad på Vallby och julbord Västerås Officersmäss

På Vallbys gammeldags julmark-
nad finns något för alla, som läng-
tar efter julen. I marknadsvimlet 
hörs de klassiska julsångerna och 
bland de frostnupna gårdarna syns 
spår av hustomten. Vi äter vårt jul-
bord på mysiga gammalmodiga 
Västerås Officersmäss och efter 
maten bjuder Irene på en mini-
cabaret med dottern Hanna och 
maken Olle. 

I PRISET INGÅR

• Bussresa
• Reseledare
• Julbord på Officersmässen
• Minicabaré

PRIS: cA 925 KR
AVRESA: 
Julmarknad 30 nov & 1 dec. 
Resan går att genomföra även
andra datum, men då utan jul-
marknad 

I Köping hade Carl Wilhelm von Scheele 
sitt apotek och det var här han  hittade 
syret. Den  kände möbelsnickaren Jacob 
Sjölin snidade  här sina vackra alrots-
bord , som numera finns att beskåda på 
Köpings Museum. Den ståtliga kunga-
graven Ströbohög reser sig majestätiskt 
över nejden och här berättas historien 
om den  lille gossen Malakias, som be-
tytt så mycket för Köpings bebyggelse  
-  och vem var Rickard Dybeck?  Hästens 
sängar tillverkas i Köping och deras spe-
ciella byggnader är ritade av den kände 
engelske arkitekten  Ralph Erskine. 



Vill du veta mer?
Viatour Group AB samarbetar sedan flera år med Reseskaparna Resor och Event. Vi gör tillsammans bussre-
sor och flygresor såväl inom Sverige som utomlands. Dagsresor produceras av Viatour Group AB tillsammans 
med våra erfarna och duktiga reseledare.  Många reseledare har även andra yrken och kommer ofta från 
musikens, konstens och teaterns värld. Andra reseledare arbetar med landskap och har även andra teman.

Kontakta oss
Vi är aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mail. Då vi ofta är ute på resor kan det vara enklare att 
skicka ett mail så svarar vi så snart som möjligt. Alla resor som inte är rena gruppresor finns att boka på vår 
hemsida www.viatour.se. Är ni en större grupp eller en förening ordnar vi en egen resa till er.

Vill du göra en egen resa?
Vill du göra en egen resa eller bara behöver en transport kan vi erbjuda bussar i alla storleker för såväl 
kortare transporter från punkt A till B som längre resor. Vi hjälper gärna till med planering så att tider mm 
fungerar.

Resegaranti
Både Reseskaparna och Viatour Group AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Företrädes-
vis arrangeras flerdagarsresor av Reseskaparna men vissa flerdagarsresor kan även arrangeras av Viatour 
Group AB.

Om Viatour Group AB
Viatour Group AB startade 2012. Erfaranhet från buss- och resebranschen är dock betydligt längre än så. 
Grunden i vår verksamhet är beställningstrafik med buss men har flera verksamheter under sitt tak. Viatour 
har sitt säte i Vällingby i Stockholm. Våra kunder och resenärer kommer dock från hela världen med repre-
sentation från alla åldrar och bakgrunder.

Priserna i detta program är beräknat på ca 35 pers. 
Vi har  fri på 20 betalande och två fria på 40 betalande.

Viatour Group AB Telefon 08-739 32 00
www.viatour.se

info@viatour.se

BOKNING OcH INFORMATION 
Telefon 08-94 40 40  mån-fred 10.00-15.00 (lunchstängt 12-13) eller 
Epost: info@reseskaparna.se. www.reseskaparna.se/grupper


