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PRIS  fRån:  880 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. Lunch inkl efterrätt på Plyms Skärgårdskrog, invid Moranvikens brygga. 
Konsert med Linnéa i Uppenbarelsekyrkan.

Saltsjöbaden & Solsidan

PRIS fRån:  750kr

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. Linnéa börjar gärna 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 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

Dagsresor med Linnéa Sallay
LINNÉA SALLAY, SÅNGERSKA/VIOLINIST/AUKT STOCKHOLMSGUIDE
Linnéa är en mångsidig operasångerska som varit med oss sedan starten. Hon 
är fantastisk på att förmedla kunskap och sprida glädje! Linnéa erbjuder Tema-
program & Underhållning. Hos henne kan ni boka er egen skräddarsydda upp-
levelse av Stockholm med omnejd. Hon guidar Stadshuset, Vasamuseet, Gamla 
Stan, Uppsala m m. Gärna i kombination med en musikalisk upplevelse. Nedan 
presenteras Linnéas egna dagsturer. Beställ egna datum och separata blad på de 
enskilda turerna för mer information. Priser erhålls direkt av Linnéa Sallay.

BOKNING & INFORMATION:
LINNÉA SALLAY Tel 073-500 62 82  Epost: linneasallay@hotmail.com
Hemsida: www.linneasallay.se 
föreningar som önskar dela buss, kontakta Linnéa för alternativ prisbild.
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Dagsresor med Linnéa Sallay
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. 
En uppfriskande kaffepaus ingår samt fri tid att besöka Teaterboden, Slottsboden och 
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 fRån:  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
Grupp: Min 40/Max 50 pers

RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI

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 i Stadshuskällaren. Linnéa avrundar måltiden 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? Angivet pris är utan 
busstransport, buss går att få som tillval. Fråga efter pris!

PRIS fRån:  525 kr
I PRISET INGÅR:
• Linnéa Sallay som Aukt  
  Stockholmguide 
• Kaffe & Smörgås
• Lunch, måltidsdryck, kaffe & efterrätt 
• Entré Stadshuset
• Konsert med Linnéa Sallay 
TILLVAL: Bussfärd Tor Stadshuset 
Grupp: Min 25/Max 40 pers

PRIS fRån:  650 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

  
Vi träffas på Västerlånggatan på anvisad plats, där vi tack vare konstnärinna och caféäga-
ren Sara Tolf har tillgång till en unik medeltida källare som inte är öppen för allmänheten. 
Fastigheten 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 smörgås med kaffe dyker självaste Bellman upp… Efter en stunds 
musik tar vår egen Auktoriserade Guide vid och vi beger ut på en spännande guidad pro-
menad i Gamla Stan. Möjlighet finns att avrunda turen med lunch i källaren. 
OBS promenaden är mellan 1-2 timmar.

GAMLA STAN
        - Historia och Musik

PRIS fRån:  425 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

  

En ny utflykt som skräddarsys efter gruppens behov och önskemål. I grundpaketet föreslår 
vi att man lägger in lunch /julbord.
Linnéa guidar och underhåller oss under  dagen. Vi njuter av en god måltid hos någon av 
våra många fina restauranger runt Mälardalen. 

Premiärturen gjordes som adventsresa 2017 med julbord på Svanberga och ad-
ventskonsert i Estuna kyrka. Mycket lyckat!  ”...allt var så trevligt, tack för en både 
lärorik och fantastiskt väl genomförd resa. Linnéa är ju en verklig tillgång både 
som guide och underhållare.” Medlem i Spf Tibble Seniorer

TIPS! Boka er Advent eller 
julresa med linnéa 

RInG fÖR MER InfORMATIOn!

I GRuNdPAKETET INGÅR:
• Bussresa
• Lunch
• Konsert
Grupp: Min 35/Max 55 pers

Dagsresor med Linnéa Sallay


