Opera & kulturresor med Linnéa Sallay
Sverige, Norge, Finland, Ungern, Tyskland, Österrike, Italien

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till resmålet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om
resmålet som de själva gör.
Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här
programmet kan du läsa om Linnéas resor.

Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

Linnéa Sallay
Linnéa Sallay är vår mångsidiga
operasångerska som varit med oss
sedan starten för 20 år sedan.
Linnéa debuterade som Cherubin i
Figaros Bröllop på Kungliga Operan.
Hon har medverkat som solist vid de
flesta scener i Sverige och även haft
engagemang i Tyskland och Österrike och flera andra länder.
Numera uppträder hon inom fler
musikgenrer, gärna med sin fiol
och sina musiker. Linnéa är en
mycket uppskattad och efterfrågad guide och reseledare. Hennes
specialitet är Opera- och Musikresor men även landskapsresor där
Dalarna ligger henne varmt om hjärtat.
Linnéa är även aktiv som reseproducent och arrangerar unika dagsturer för föreningar,
där alltid en konsert på dagens tema ingår. Därtill är hon verksam som Auktoriserad Stockholmsguide
och erbjuder stadsvandringar med underhållning i vår vackra huvudstad.
Linnéa för er in i operans förtrollade värld och skapar en härlig gemenskap. Hon är känd för sitt glada humör och
förmågan att på ett engagerat och lättsamt sätt sprida kunskap.
Linnéa Sallay
DAGSRESOR & STADSVANDRINGAR MED LINNÈA

Linnéa erbjuder också dagsresor & stadsvandringar runt om i Stockholm. Dessa bokar du direkt med Linnéa. Läs
mer på www.linneasallay.se.

Kalendarium 2021				Datum

GRUPP PRIS:		ORD. PRIS

Siljan Runt 3 dgr				
Öland & Småland 4 dgr		
		
Midsommarresa 2 dgr				
Savonlinna operafestival 5 dgr - La Traviata
Savonlinna operafestival 5 dgr - Carmen
Siljan Runt 3 dgr				
Öland & Småland 4 dgr		
		
Nyårsresa på Sigtuna stadshotell 2 dgr		

4 950 kr		
6 950 kr		

5 250 kr
7 250 kr

10 950 kr		
10 950 kr		
4 950 kr		
6 950 kr		
5 450 kr		

11 250 kr
11 250 kr
5 250 kr
7 250 kr
5 750 kr

10 maj		
1 juni		
25 jun
5 juli		
14 juli		
13 sep		
sep		
31 dec		

BRA ATT VETA:
På många av Linnéas resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad terräng. Du bör
kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma fram med rullator.
Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

Savonlinna Operafestival
Den har kallats för världens vackraste operafestival – den årliga festivalen på Olofsborgs
fästning i Nyslott/Savonlinna i Södra Savolax. Savonlinna är mycket vackert beläget vid
sjön Saimen där Olofsborg ligger på en liten ö. Vår uppskattade operasångerska & Auktoriserade Guide Linnéa Sallay skapar en härlig gemenskap, guidar er längs vägen, och
för er in i operans förtrollande värld.
DAG 1: BÅTRESA
Vi träffas i Värtahamnen för resa med Tallink-Silja. Efter vi fått våra hytter, serveras
god middagsbuffé med dryck. (M)
DAG 2: BORGÅ, EDELFELT, PUNKAHARJU
I Helsingfors väntar vår buss som tar oss
vidare mot Borgå. Här stiftar vi bekantskap med Finlands störste målare på
1800-talet – Albert Edelfelt – och får en
visning av hans intima ateljémuseum.
På anrika Haikko Herrgård serveras en
lunch i förnämlig atmosfär. Kaffet avnjuter vi i den vackra Gula Salongen med
konstverk av Edelfelt. I Borgå får vi även
en guidad visning av J L Runebergs hem.
Färden går vidare österut och mot kvällen når vi vårt hotell Kruunupuisto, naturskönt beläget vid den sagolikt vackra
Punkaharjuåsen, en rullstensås som skär
rakt igenom sjön Saimen. Hotellet har en
anrik historia från 1800-talet, därtill SPA
Avdelning med gym, bastu & pool. I Restaurangen samlas vi för en god gemensam middag. (F, L, M)
DAG 3: SAVONLINNA, OPERA
Efter en skön morgon med frukost i fridfull miljö beger vi oss med bussen in till
Savonlinna. Nu väntar en härlig båttur på
sjön Saimen med M/S Ieva som tar oss
runt stadens centrum vackert beläget på
holmar och uddar. Efter turen har vi fri tid
för lunch och tillfälle att utforska Savonlinna på egen hand. Möjlighet finns att
besöka Olofsborg/Olavinlinna där kvällens operaföreställning äger rum. I Savonlinna centrum ligger det färggranna
salutorget med många lokala produkter.

Eller varför inte njuta en glass längs med
den fina strandpromenaden. Här ligger
också det sevärda Landskapsmuseet Riihisaari. Gemensamt besöker vi den berömda Kerimäki kyrka världens största
träkyrka, byggd 1847, med sittplatser för
3000 personer och ståplatser för ytterligare 2000. Här bjuder vår egen guide på
en musikalisk upplevelse…
Åter på hotellet tid för vila och en tidig
middag. Därefter beger vi oss åter till Savonlinna och resans höjdpunkt. Operasalongen på borggården erbjuder sköna
bänkar och tak över huvudet. Efter föreställningen åter till vårt hotell i Punkaharju. (F,M)
DAG 4: SIBELIUS AINOLA
Vi tar farväl av den natursköna omgivningen kring Punkaharju. Färden går nu
via Mikkeli och Lathi. Vi äter en gemensam lunch under vägen och stannar till
utanför Järvenpää där vi besöker Ainola
- ett av Finlands mest kända konstnärshem från förra sekelskiftet som ingick i
en unik konstnärskoloni. Här bodde Jean
Sibelius med hustru Aino under mer än
50 år. På sitt älskade Ainola tonsatte Sibelius över 300 musikverk. Vi får en guidad
visning och tid att även njuta av Ainos
egna verk – den vackra trädgården med
paret Sibelius gravar. Nu är det dags att
bege sig till Helsingfors och vår väntande
båt med avgång kl 17.00. Ombord njuter
vi av en gemensam serverad tvårättersmiddag. (F, L, M)
DAG 5: STOCKHOLM
Efter en god sjöfrukost ankommer vi
Värtahamnen på morgonen. (F)

FAKTA
grupPRIS fr:
RESLÄNGD:

10 950 kr
5 DAGAR

I priset ingår
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
• Del i dubbelrum/insideshytt
• Alla transporter på resmålet
• 4 frukost (F)
• 2 lunch (L)
• 4 middag (M)
• Båttur på Saimen
• Besök Haikko Herrgård
• Operabiljett
• Besök Ainola konstnärshem (Sibelius)
• Musikkunnig reseledare
• Övriga besök enligt program
tillägg
Utsides dubbelhytt fr. 790 kr per person
Enkelrum+insides enkelhytt fr. 1 800 kr
Övrig info:

Priset är räknat på avresa i juli när operafestivalen äger rum. På denna resa är det
svårt med rullator.

Hamburg

- ”Porten till världen” med Linnéa Sallay
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Tysklands näst största stad räknas till en av Europas vackraste städer. Hamburg kallas porten
till världen och med sin över 1200 år gamla historia ruvar staden på en hel värld av historiska sevärdheter. Här kan du även besöka mängder av teatrar, museer och gallerier. En stad
för kulturintresserade helt enkelt. Vi besöker tillsammans med vår reseledare, Linnéa Sallay,
Tysklands rikaste stad med allt vad den har att erbjuda i form av rundturer, kryssning och
opera på stadsoperan.
Dag 1: STOCKHOLM - HAMBURG
Direktflyg från Arlanda till Hamburg. Vid
ankomst blir vi hämtade med buss för
en rundtur som avslutas vid vårt centalt
belägna hotell där vi checkar in. Fri tid
för lätt lunch. Vi äter en tidig middag för
att sedan bege oss till Hamburgerische
Staatsoper. Ikväll får vi uppleva en föreställning på stadsoperan. (M)

FAKTA
ca gruppris:
RESLÄNGD:

11 950 kr
4 DAGAR

I priset ingår
• Svensk reseledare Linnéa Sallay
• Transfer Arlanda t/r
• Flyg Arlanda-Hamburg t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 3 nätter
• 3 middagar (M)
• Stadsrundtur dag 3
• Kryssning i hamnen dag 2
• Visning av nya konserthuset dag 4
•Föreställning på Hamburgs stadsopera
tillägg
Enkelrum fr.1 800 kr
Entré Miniatur Wunderland ca150 kr
Entré Hamburger Kunsthalle ca180 kr
Bokas hos ReseSkaparna före avresa

Dag 2: TILLVAL Miniatur wunderland & KRYSSNING
Denna dag har ni möjlighet att följa med
Linnéa till Miniatur Wunderland. Här i Hamburgs Speicherstadt finns världens största
modelllandskap med 930 tåg, 14 450 järnvägsvagnar, 228 000 träd, 215 000 figurer, 8
850 bilar, 13 000 meter spår, 3 660 byggnader och broar. Var femtonde minut skiftas
landskapen mellan dag och natt och det
finns även ett Elbphilharmonie i miniatyr! Till
kvällen möts vi och äter gemensam middag
på restaurang för att sedan uppleva en spännande kryssning i hamnen där vi njuter av
atmosfären och stadens belysta siluett. (F, M)
Dag 3: STADSRUNDTUR
Stadsrundturen startar från hotellet och tar
oss med till Hamburgs viktigaste sevärdheter. Hamnen sätter sin prägel på staden,
Tyskland är ett land med liten kuststräcka
vilket gjort Hamburg till landets fönster mot
världen. Här har fartyg lagt till i alla tider och
sjömän och handelsmän från fjärran länder
klivit i land. År 2015 angjorde nästan 9000
fartyg hamnen. Njut av en fantastisk utsikt

över hamnen, de imponerande husen i
yttre Alster, de historiska hamnmagasinen
och Hamburgs unika landmärke S:t Mikaelskyrkan. Fri tid för lunch och egna aktiviteter eller besök Hamburger Kunsthalle med
Linnéa. Till kvällen ses vi för en gemensam
avskedsmiddag. (F, M)
Dag 4: Elbphilharmonie & HEMRESA
Under förmiddagen checkar vi ut från hotellet och lämnar väskorna på hotellet. Vi
promenerar med guide till Hamburgs nya
konserthus, Elbphilharmonie, som kommit att bli stadens nya landmärke. Här får vi
en intressant visning av de publika utrymmena, då vi får veta mer om detta spännande bygge, som tog 10 år att bygga klart.
Konserthuset ritades av den schweiziska
arkitektfirman Herzog & de Meuron och
byggdes på det tidigare hamnmagasinet
Kaispeicher A i stadsdelen Hafencity. Byggnationen påbörjades i april 2007 och färdigställdes efter flera års förseningar i början
av 2017. Elbphilharmonie är 26 våningar
högt, varav de understa åtta finns i Kaispeicher, den ursprungliga tegeldelen. Mellan
basbyggnaden och det ovanliggande huset
med glasfasad, på 37 meters höjd, finns utsiktsplattformen Plaza. Kanske vågar vi oss
upp hit för att titta på utsikten?
Fri tid för lunch. Under eftermiddagen
hämtar bussen oss på hotellet för avfärd
till flygplatsen. Direktflyg till Stockholm
och transfer hem till Sigtuna. (F)

Budapest
- med Szentendre och opera
Följ med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay till Budapest för ett härligt nyårsfirande. Linnéa har sina rötter i Ungern, pappa Sándor
kom till Sverige 1956. Dénes bor i Budapest och ser fram emot att guida oss runt i sin vackra hemstad. Linnéa för oss in i den ungerska musiken
och bjuder på smakprov. Nyårsafton firar vi på traditionellt vis i underbar sekelskiftesmiljö på restaurang Callas, vi bjuds på ungerska rätter
och levande musik. I Szentendre äter vi en god nyårsbrunch i familjär miljö och har sedan kvällen fri med möjlighet till en fantastisk båtfärd på Donau med buffémiddag. Resans final bjuder på den festliga operetten Läderlappen med Ungerska Nationaloperan på Erkelteatern.
Linnéa & Dénes hälsar dig varmt välkommen att fira in det nya året tillsammans!

DAG 1: BUDAPEST
Linnéa är med oss från Arlanda och
Dénes möter oss på flygplatsen i Budapest.
Vi börjar med lunch på lokal restaurang.
Nu får vi se mer av Budas höjder. Här ligger
den gamla staden med hus från 1600- och
1700-talet och smala medeltidsgator som
ringlar sig fram i den kuperade terrängen.
Vi njuter av den vackra utsikten från Gellerthöjden. Vi bor centralt på Mercure Korona Hotel. Välkomstmiddag på lokal restaurang. (L, M)
DAG 2: PEST & NYÅRSFIRANDE
På förmiddagen får vi se mer av Pest, den
nyare delen av staden med byggnader i
neoklassisk arkitektur, breda boulevarder
och många restauranger och caféer. Vi
ser Hjältarnas torg, Synagogan & Operan
samt besöker de judiska kvarteren, som
är en spännande del av Pest med flera
synagogor, judiska caféer och pittoreska
gator. Egen tid i staden innan vi skall fira
in det nya året på restaurang Callas. Det
blir ett traditionellt firande med ungerska rätter i ny stil samt levande musik och
sång. (F, M)
DAG 3: SZENTENDRE
Vi åker till den pittoreska konstnärsbyn
Szentendre. En barockstad från 1700-talet
och ett mycket omtyckt utflyktsmål, känt
för sina många konstnärsgallerier och utställningar. Vi äter en god trerättersbrunch

hemma hos Dénes vänner - den intima familjekrogen Aranysárkány, landets första
privata restaurang! Vi återvänder till Budapest sen eftermiddag. (F, L)
TILLVAL - BÅTTUR PÅ DONAU
En båtfärd på floden Donau för att njuta av
staden och alla broar i kvällsbelysning inkl
buffémiddag med sekt, vin/ öl, kaffe och vatten. Transfer hotell - hamn t/r.
DAG 4: EGEN DAG & LÄDERLAPPEN*
En egen dag i Budapest, passa på att besöka Széchenyibadet för ett härligt termalbad, här finns många pooler med olika
temperatur både inom- och utomhus. Intill
ligger Ungerns storslagna Konstmuseum
med internationell konst från antiken till
1900-talet men också den fina Stadsparken. På Buda-höjden, i det Kungliga Slottet
ligger Nationalgalleriet med en stor samling ungersk konst. Andra trevliga besök
är saluhallen för shopping och lunch, eller
bara strosa och njut av stadens atmosfär.
Till kvällen möts vi för en festlig avslutning
på resan. Vi ser den sprudlande operetten
Läderlappen med Ungerska Nationaloperan på Erkelteatern, en perfekt start på
det nya året. Linnéa introducerar dig till
handlingen i Läderlappen och tonsättaren
Johann Strauss d y. (F)
DAG 5: BUDAPEST–STOCKHOLM
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

Dénes Szász

Född i Ungern men har under
perioder bott i Sverige och
talar flytande svenska. Bor
nu i hemlandet och verksam
inom turism sedan 1987. Driver eget företag och jobbar
som reseproducent, reseledare och guide.

FAKTA
ca grupPRIS:
RESLÄNGD:

12 950 kr
5 DAGAR

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay
• Lokalguide Dénes Szász
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• Guidad rundtur Pest & Judiska kvarteren
• Guidad rundtur Buda
• Utfärd till Szentendre
• 2 luncher varav en brunch (L)
• 2 middagar varav en nyårsmiddag (M)
• Operett Läderlappen
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum fr. 3 000 kr
Övrig info:

Priset är räknat på en nyårsresa. Resan
går att göra andra tider på året utan
nyårsfirande.
*Operetten Läderlappen spelades 2019.
För eventuella kommande resor är
opera/operetter ännu inte fastställda.

Wien & Budapest
- med Schönbrunn, Spanska ridskolan & kryssning
Denna resa tar oss till två Europeiska huvudstäder. En gång hette den Pressburg och var huvudstad i kungariket Ungern. Barockens
högborg Wien, var knutpunkten i den väldiga habsburgska monarkin. Här besöker vi Schönbrunn och Spanska ridskolan. Vår resa
slutar i Budapest, även kallad Donaus drottning. Genom Ungerns huvudstad flyter floden Donau och delar staden i två delar, Buda
och Pest. På den västra sidan ligger Buda, den äldsta delen med smala gränder och välbevarad arkitektur. Pest på den östra sidan är
stadens kommersiella centrum med breda boulevarder fyllda med butiker, restauranger, teatrar och museum. De två delarna länkas
ihop med 10 vackra broar. Med oss på resan har vi Linnéa Sallay och vi ser städerna med svensktalande lokalguider.
DAG 1: BUDAPEST - WIEN
Transfer från hemorten till Arlanda där
vi möter Linnéa. Flyg till Budapest med
ankomst på förmiddagen. Vi påbörjar vår
resa mot Wien direkt och stannar på vägen i staden Tata, där vi äter en tvårätters
lunch. Vid ankomst till Wien checkar vi in
på vårt centrala hotel och äter gemensam middag. (L, M)

FAKTA
ca grupPRIS:
RESLÄNGD:

12 450 kr
5 DAGAR

I priset ingår

• Svensktalande reseledare Linnéa Sallay
• Flyg Arlanda-Budapest t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• 3 middagar varav en med båtfärd och
levande musik (M)
• Stadsrundtur med lokalguide i Wien
• Stadsrundtur med lokalguide i Budapest
• Besök Schönbrunn & Spanska ridskolan
• Övriga besök enligt program

tillägg

Enkelrum fr. 2 300 kr

tillval

Klassiska konserter kan erbjudas mot til�lägg i båda städerna.

DAG 2: STADRUNDTUR & SCHÖNBRUNN
Efter en god frukost möter vi vår buss
och lokalguide för en stadsrundtur. Vi ser
bland annat parlamentet och rådhuset.
Vid operan kliver vi av bussen och fortsätter rundturen till fots i gamla stan. Gemensam lunch i staden innan vi tar oss
med bussen till slottet Schönbrunn. Slottet var tidigare habsburgarnas vackra
sommarresidens. Efter en guidad rundtur via audioguide har vi egen tid att njuta av trädgårdarna innan vi beger oss tillbaka till Wien för övernattning. Kvällen är
fri för egna aktiviteter i Wien men denna
kväll kommer att finnas klassisk konsert
som tillägg. (F, L)
DAG 3: SPANSKA RIDSKOLAN
Sovmorgon och fri tid för utcheckning
och lunch på egen hand. Under eftermiddagen besöker vi Spanska ridskolan,
en högklassig ridakademi i stadsdelen
Hofburg. Ridskolan fick sitt namn av
de berömda spanska hästarna som användes på ridskolan innan det officiella
grundandet år 1729. Än idag används
enbart vita lipizzanerhästar som är ättlingar bland annat till den spanska hästen. Efter besöket kommer bussen (med
vårt bagage) och hämtar oss för att resa
vidare tillbaka till Budapest. Incheckning

på vårt centralt belägna hotel Mercure
Korona. Gemensam middag i Budapest.
(F, M)
DAG 4: STADSRUNDTUR BUDAPEST
Idag ska vi lära känna Budapest tillsammans med en lokalguide. Vi börjar med
en bussrundtur på Budas höjder. Här
ligger den gamla staden med hus från
1600- och 1700-talet och smala medeltidsgator som ringlar sig fram i den
kuperade terrängen. Vi njuter av den
vackra utsikten från Gellerhöjden och tar
en titt på slottet. Vi ser också Pest, den
nyare delen av staden med byggnader
i neoklassisk arkitektur, breda boulevarder och många restauranger och caféer.
Stadsrundturen avslutas med ett besök
i Raoul Wallenbergs minnespark. Raoul
Wallenberg var en av förintelsens hjältar,
som har hyllats för sina insatser i Budapest 1944. Mer om detta får vi veta under en promenad i parken. Här finns ett
berörande minnesmärke, utformat som
ett träd med löv som bär namnen på de
ungerska judar som förlorade sina liv
under förintelsen. Under kvällen ger vi
oss ut på en naturskön kryssning för att
beundra Budapests vackra silhuett från
den mäktiga floden. Donau är med sina
2888 km Europas näst längsta flod och
på sin väg österut, från källan bland bergen iSchwarzwald till Svarta havet, har
Donau kontakt med tio länder. Vi njuter
av god mat och dryck, levande musik och
ser stadens ljus från floden. Transfer från
hotellet till båten t/r ingår. (F, M)
DAG 5: HEMRESA
Sovmorgon, frukost och utcheckning.
Transfer till flygplatsen och direktflyg tillbaka till Arlanda. (F)

Puccini Operafestival i Toscanaeran Turandot, Florens, Siena , Pisa och Montecatini
Följ med på vår nya operaresa med operasångerskan Linnéa Sallay. Denna gång tar hon er med till Italien, operakonstens hemland och
Puccini Operafestival i Toscana. Mitt emellan sjön Lago di Massaciuccoli och havet ligger platsen Torre del Lago Puccini som fått namn
efter den store italienske kompositören. Hit flyttade han med sin familj kring förra sekelskiftet. Ända sedan 1930 spelas i denna vackra
miljö årligen flera av Puccinis operor. Linnéa väljer de operor hon finner är bäst. Då Puccini föddes i Lucca, är denna tonsättare också
temat för resan. Linnea kommer att introducera er till tonsättarens liv och verk så att ni får uppleva så mycket mer av föreställningen.
Vi bor i vackra Montecatini, på hotell som har eget spa och pool. Det blir en oförglömlig resa med mycket musik, konst och kultur.
DAG 1: PISA,MONTECATINI TERME
Linnéa möter er på Arlanda för flyg till Pisa
via München. Väl framme färd till Montecatini, där vi skall bo 5 nätter på trevligt
hotell med spa och pool. Vårt hotell ligger
200 m från en stor park med termalbad.
Montecatini Terme, är en av Italiens främsta kurorter, känd sedan medeltiden för
sina vackra parker och varma källor med
mineralrikt vatten. Middag. (M)
DAG 2: FLORENS
På förmiddagen får vi lära känna Florens
under en stadspromenad med Katarina
som är auktoriserad svensktalande guide.
Hon visar sitt Florens, en mytomspunnen
stad med charm som har ett kulturellt
arv med många byggnader från renässanstiden. På eftermiddagen egen tid till
strövtåg. Vi möts för en trevlig middag
på lokal restaurang i Florens, innan vi
återvänder till Montecatini. (F, M)
Tillval - Uffizierna med Katarina
Guidat besök på Florens mest omtalade
konstmuseum - Uffizierna, här finner man
renässansens förnämsta konstverk.
DAG 3: LUCCA OCH OPERAFESTIVAL
På förmiddagen besöker vi Lucca för en
guidad rundtur. Man säger att staden Lucca är svår att sätta på pränt för det är en
plats man måste uppleva. Den är inte som
andra städer i Toscana dit man åker för att
se historiska monument. Här avnjuter man
stämningen, livsstilen, invånarna, tempot,
maten och dofterna. Egen tid för lunch
och för att njuta av staden. Åter till vårt hotell för att piffa inför kvällen, denna kväll
är en festklädd afton. Vi samlas för ett glas
mousserande vin och Linnea introducerar

kvällens verk. Buss till Massaciuccoli där
Puccini-festivalen äger rum. Vi börjar med
en trevlig middag på lokal restaurang innan kvällens höjdpunkt - operaföreställningen. (F, M)
DAG 4: Siena
Heldagsutfärd till Siena, här möter vi Bodil
som med humor och kunskap visar oss sin
stad. Sienas centrum är helt obeskrivligt.
Piazza del Campo med rådhuset, domkyrkan, Basilikan San Domenico, La Torre del
Mangia och framförallt stadens gator och
hus ger ett oförglömligt intryck. Efter vår
guidade rundtur till fots, finns egen tid
att uppleva staden innan vi återvänder till
Montecatini och vårt hotell. Middag. (F, M)
DAG 5: MONTECATINI alto
Ovanför Montecatini Terme ligger den lilla
historiska byn Montecatini Alto, ursprunget till själva Montecatini. Byn bjuder på
en milsvid utsikt över det underbara Toskanska landskapet. Linnéa tar de som önskar med sig upp till Montecatini Alto med
linbanan (biljett köpes på plats). Vill man
hellre denna dag bara koppla av på hotellet eller bada termal finns tid till detta. Till
kvällen middag på hotellet. (F, M)
DAG 6: PISA OCH HEMRESA
Idag ska vi besöka Pisa och upptäcka denna fina lilla stad med det pampiga tornet.
Vår lokala guide visar oss staden, som mest
är känd för sitt torn som byggdes1173.
Idag är det inte tillåtet att klättra upp i
tornet, men det lutande tornet lockar fortfarande besökare från hela världen med
sin till synes omöjliga position. Vi äter en
trevlig avslutningsmåltid innan vi åker till
flygplatsen i Pisa för hemresa. (F, L)

FAKTA
ca gruppris:
RESLÄNGD:

15 450 kr
6 DAGAR

I priset ingår

•
•
•
•
•
•
•
•

Reseledare Linnéa Sallay
Flyg Arlanda - Pisa via Mûnchen t/r
Del i dubbelrum med frukost 5 nt
Fem middagar varav 2 inkl. vin & vatten
En lunch
Operaföreställning
Utfärder till Florens, Siena, Lucca & Pisa
Guidade stadsrunturer med svenska
lokalguider: Florens, Siena, Lucca & Pisa
• Besök till övre Montecatini
• Introduktion till operan

TILLÄGG:

Enkelrum, begränsat antal fr. 1 500 kr
Uffizierna, konstmuseum dag 2, fr. 430 kr
Bokas i nnan avresa.

Operaresa till Helsingfors
- med konst & operan Valkyrian
Under denna resa njuter vi av Helsingfors härliga konst - och kulturliv! Den Finska Nationaloperan i Helsingfors är känt för sin höga konstnärliga kvalitet. Operahuset ligger vackert invid Tölöviken och invigdes 1993. Arkitekturen är typiskt finsk med rena linjer, fasaden är klädd
med vita keramikplattor, invändigt luftiga ljusa foajéer med fri utsikt över viken. Den eleganta, moderna salongen har plats för 1350 besökare med bekväma stolar och fin akustik. Här spelas Nibelungens ring i en ny finländsk tolkning av stjärndirigenten Esa-Pekka Salonen
och regissören Anna Kelo. Nibelungens Ring är en operatetralogi i fyra delar av Richard Wagner. Den fick sin premiär i Bayreuth år 1876.
Verket var genast vid sin tillkomst någonting oerhört som saknar motstycke i hela den västerländska konsthistorien. Följ med på en fantastisk resa med fina platser till Valkyrian i juni 2020.

FAKTA
ca grupPRIS:
RESLÄNGD:

8 550 KR
4 DAGAR

I priset ingår
• Reseledare Linnéa Sallay
• Båtresa Stockholm-Helsingfors t/r
• Stadsrundtur med lokalguide
• Del i dbl tvåbäddshytt med sjöfrukost
• A la carte middag dag 1 (M)
• 1 Middag Helsingfors (M)
• Buffet middag dag 3 (M)
• Stadsrundtur med egen buss & lokalguide
• Besök & visning Konstmuseet Ateneum
• Operabiljett Valkyrian
• Övriga besök enligt program
tillVAL
Entré Tempelplatsens kyrka ca € 3
tillägg
Utsides dubbelhytt: 770 kr per person
Enkelrum+insides enkelhytt: 1 940 kr
Enkelrum+utsides enkelhytt: 3 480 kr
Övrig info:
Denna resa kan också göras med flyg

DAG 1: KRYSSNING & INTRODUKTION
Resan går till Helsingfors och Den Finska
Nationaloperan med TallinkSilja. Vi träffas i Värtahamnen för ombordstigning
under eftermiddagen. Linnéa möter upp
i terminalen och delar ut biljetterna. Efter
att ha hittat våra hytter samlas vi i konferensen, där det bjuds på kaffe, frukt och
småkakor. Linnéa förbereder oss på operaföreställningen vi ska se. Hon berättar om tonsättaren, bakgrund till verket
och handlingen scen för scen. Vi lyssnar
till valda delar och får tips om vad vi kan
lyssna efter. Efter denna förnämliga introduktion samlas vi åter för en god middagsbuffé med dryck. Resten av kvällen
står det fritt att njuta av båtens utbud av
underhållning och dans. (M)
DAG 2: STADSRUNDTUR OCH OPERA
På morgonen serveras frukost i buffetrestaurangen. Vi ankommer till Helsingfors och träffar vår lokalguide som tar oss
med på en intressant stadsrundtur med
buss. Därefter incheckning på vårt centralt belägna hotell samt fri tid för lunch.
Under eftermiddagen finns möjlighet att
utforska Helsingfors på egen hand. Detta
är en promenadvänlig stad som har ett
väl fungerande spårvagnsnät, till en billig
penning. Vi samlas för en tidig gemensam
middag och därefter beger vi oss till den
närbelägna Nationaloperan för kvällens
operaföreställning Valkyrian. (F, M)

DAG 3: ATENEUM, TEMPELPLATSENS KYRKA
Vi njuter av hotellets goda frukostbuffé
och checkar ut från hotellet. Efter att vi
lämnat väskorna i bagagerummet på
hotellet promenerar vi till det närbelägna Konstmuseet Ateneum som ingår
i Finlands Nationalgalleri. Här får vi en
specialguidning av museets samling av
finländsk konst med tyngdpunkt på den
finska guldåldern från förra sekelskiftet. Den vackra museibyggnaden från
1887 är en sevärdhet i sig. Vi har fri tid
för lunch och samlas därefter på hotellet för att packa in väskorna i bussen. Nu
har vi möjlighet att njuta av Helsingfors
på egen hand - denna fascinerande stad
där öst och väst möts. För de som önskar
åker vi med buss till den berömda Tempelplatsens Kyrka som ligger insprängd i
berget. Den har fått priser för sin arkitektur och akustik. Linnéa berättar om kyrkan och bjuder här på sång & fiol i den
mån inte kyrkan har eget program. Från
kyrkan och därefter centrum har vi transfer med buss tillbaka till båten. Ombord
njuter vi av en gemensam serverad tvårättersmiddag. (F, M)
DAG 4: HEMKOMST
En god bufféfrukost avslutar vår härliga
opera- och konstresa och vi anländer
Stockholm, Värtahamnen kl. 09:30. (F)

Dalhalla
- med aktuell föreställning
Vi bjuder in till en upplevelsefull musik- och kulturresa. Varmt välkomna till en musikalisk
resupplevelse; en helafton med till exempel Malena Ernman på Dalhalla. Vi börjar vår
resa med att besöka Långshyttans brukshotell, vackert beläget mellan åarna, för lunch
innan vi når vårt hotell i Rättvik. Under resan besöker vi Vikmanshyttan med Nordens
enda industriella stentryckeri.

FAKTA
cagrupPRIS:
RESLÄNGD:

3 950 kr
2 DAGAR

I priset ingår

• Musikkunnig reseledare
• Bussresa 2 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher (L)
• Middag efter konserten (M)
• Konsertbiljett på Dalhalla
• Besök enligt program

Tillägg:

Enkelrum fr. 200 kr
Övrig info:
Resan går självklart att glra med någon annan av Dalhallas konserter

DAG 1: DALHALLA
På vägen upp till Dalarna stannar vi och
äter gemenam lunch på Brukshotellet,
beläget i en vacker historisk omgivning
mitt i kulturleden Husbyringen. På DalaWärdshus hotell Hantverksbyn välkomnas vi och får våra rum. Hotellet är vackert beläget med utsikt över Siljan. Under
eftermiddagen beger vi oss till Dalhalla
och resans höjdpunkt, konserten med
Malena Ernman. Det gamla kalkbrottet,
ursprungligen kallat Draggängarna, är
idag en akustiskt utformad arena som
kan jämställas med kända scener i antikens Grekland och Italien. Åter hotellet
för gemensam middag, ca 20.30. (L, M)

DAG 2: VIKMANSHYTTAN & HEMRESA
En avkopplande morgon, kanske tid för
en promenad eller njuta av frukosten.
Vår reseledare guidar oss runt på vår väg
till Vikmanshyttan där vi får en intressant
guidad visning av Sveriges och Nordens
enda industriella stentryckeri. Tryckeriet
grundades 1945 av Rolf Jansson, legendarisk pionjär. Här ser vi en permanent
utställning av originallitografier. Vidare till
Garpenbergs slott där vi äter sen lunch.
Innan vi når Stockholm gör vi ett frivilligt
kaffestopp för bensträck. Åter Stockholm
ca kl. 18.00. (F, L)

Oslooperan stad konstmuseum
Följ med på en konst- och musikresa till vårt vackra grannland. På vår resa besöker vi
Rackstadkolonin och Lars Lerin-muséet samt det fina operahuset, som har fått stor uppmärksamhet för sin arkitektur.

FAKTA
ca GRUPPris:
RESLÄNGD:
I priset ingår

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 950 kr
3 dagar

Buss Stockholm-Oslo t/r
Operakunnig reseledare
Del i dubbelrum med frukost 2 nätter
2 luncher inkl måltidsdryck
2 middagar
Guidad visning av nya operan
Stadsrundtur med lokalguide
Entré & visning Rackstad kolonin
Entré Lars Lerins museum
Operabiljett
Besök enligt program

DAG 1: RACKSTAD
På vägen stannar vi för en sopplunch på
Rackstad konstmuseum. Vi får en intressant visning och får veta mer om den s k
Rackstadgruppen, en värmländsk konstnärsgrupp och dess centralgestalt Gustaf
Fjæstad. Vid ankomsten till Oslo checkar
vi in på vårt hotell. Vi äter gemensam
middag. Kvällen har ni sedan fri för att t
ex njuta av atmosfären på Karl Johan. (L,
M)
DAG 2: STADSRUNDTUR & OPERA
Efter frukost gör vi en stadsrundtur innehållande Nationalgalleriet med sin intressanta konstsamling, Vigelandsparken
samt centrala Oslo. Lite egen tid innan

vi samlas på hotellet och promenerar till
operan om vädret tillåter. En god middag
serveras på operahuset och vi avslutar
med resans höjdpunkt – en operaföreställning på världens mest moderna operahus. (F, M)
DAG 3: LARS LERIN
På morgonen får vi en intressant visning av operahuset, där vi får se bakom
kulisserna på denna mycket speciella
byggnad. På hemvägen gör vi först ett
lunchstopp och därefter ett besök på
Lars Lerin-museet i Karlstad. Här får vi
njuta av Lars Lerins tavlor i en öppen och
ljus lokal. Han räknas som en av Nordens
främsta akvarellister. Efter besöket fortsätter vi hemåt. (F, L)

Läckö Slottsopera
- årets stora sommar-operafest, Tintomara!*
Årets opera på Läckö Slott är Tintomara. Carl Jonas Love Almqvists saga om den androgyna gestalten Tintomara – från skottet mot Gustav III till stillheten i Solna skog – återberättas i Werles vackra, melodiösa opera från 1973. Läckö Slotts öppna borggård med dess
makalösa akustik fylls än en gång av ett allt för sällan spelat verk. I titelrollen syns Emma
Sventelius som just inlett en strålande utlandskarriär Vi bor i gamla staden i Lidköpings
centrum på Edward hotell, som är ett charmigt fyrstjärnigt hotell med omtanke och behaglig hemkänsla. Vi njuter av stadens arkitektur och tar del av både Läckö slott och stadens
intressanta porslinshistoria genom ett besök på Rörstrandporslinns museum.

FAKTA
ca GRupPRIS:
RESLÄNGD:

3 800 kr
2 DAGAR

I priset ingår
• Bussresa
• Operakunnig reseledare
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 1 tvårätters middagar /1 glas vin (M)
• Guidad visning Läckö slott
• Operabiljett Tintomara
• Guidad visnings Rörstrands museum
• Övriga besök enligt program
tillägg
Enkelrum fr. 200 kr
Övrig info:
I aug 2020 spelas Tintomara.

För eventuella kommande resor är
opera/operetter ännu inte fastställda.

DAG 1: LÄCKÖ SLOTT & TINTOMARA
På vägen söderut får vi en intressant och
inspirerande föreläsning av vår operakunnige reseledare, så att alla känner sig väl
förberedda och på så sätt för en djupare
förståelse inför kvällens föreställning.
Vid ankomsten till Lidköping tar vi in på
vårt centralt belägna hotell där vi äter en
2-rättersmiddag. Läckö Slott som är resans mål är vackert beläget på en udde i
Ekens skärgård i Vänern, drygt 20 km norr
om Lidköping i Västra Götaland. Slottets
700-åriga historia och dess unika bevarade barocksalar och yttre miljö bildar ramen för de utställningar och evenemang
som sommartid lockar en stor publik och
gör Läckö Slott till en av Västsveriges mest
besökta turistmål. Vi får en visning innan
det är dags för årets stora operafest – Tintomara. (M)
DAG 2: RÖRSTRANDS MUSEUM & HEMRESA
Efter en härlig frukost besöker vi Rörstrands Museum, som berättar historien
om en av Europas äldsta porslinsfabriker,
det svenska porslinets kronjuvel, Rörstrand. Samlingarna spänner över nästan
tre århundraden, från 1726 fram till idag.

Här finns såväl praktkeramik som pottor
och folkkära serviser men också verktyg, skisser och en rundugn. Man känner
igen koppar från fikastunder i somriga
syrénbersåer, återser mormors finaste
vas och förundras över de läckert blåvita
1700-talsfajanserna. Rörstrand är ett kulturarv som används och älskas världen
över! Därefter gör vi en liten promenad i
den vackra staden inte nog med att det
ligger ett café i nästan varje kvarter – i
Lidköping har konst och design en given
plats. I samband med nyinvigningen av
gågatan 2011 fick Lidköpingsborna själva
sätta avtryck på sin stad genom att göra
målningar som sedan fördes över till kakelplattor och placerades i gatan. Även på
nya stadens torg, som för övrigt är norra
Europas största öppna torg, kan du se
porslin som utsmyckning av formgivaren
Anna Elzer Oscarson och konstnären Astrid Sylwan. Innan vi påbörjar hemresan
besöker vi Rörstrands fabriksbod där vi
bland annat får se porslinsprodukter från
Iittala, Hackman, Arabia, Hackefors, Höganäs Keramik och BodaNova. (F)

Siljan runt, ”extra allt”
- en kulturresa i ”Sveriges hjärta”

Linnéa Sallay

Följ med Linnéa Sallay på en resa runt sjön Siljan. Under vår resa besöker vi Biografmuseet
i Säter, Zorngården och även två unika tryckerier, Jobs Handtryck och stentryckeriet i Vikmanshyttan. Linnéa har tillsammans med ReseSkaparna gjort flera mycket uppskattade resor till Dalarna och Siljansbygden.
DAG 1: BIOGRAFMUSEET I SÄTER
Vi börjar vår resa med förmiddagsfika i
trakterna kring Sala och fortsätter sedan
till Säter. Här kliver vi rakt in i film och TVhistorien. Biografmuseet är Guldbaggebelönat för sin presentation av den rörliga
bildens historia. Här förflyttas du snabbt
tillbaka till den röda plyschens och neonskyltarnas tid med odödliga filmstjärnor
och projektorknaster som stämningsskapande rekvisita hela vägen från stumfilmens glada dagar till TV-mediets genombrott. På Brukshotellet i Långshyttan
äter vi vår lunch innan vi fortsätter resan
uppåt mot Rättvik där vi checkar in på hotellet i Hantverksbyn och äter gemensam
middag där. (L, M)
DAG 2: SILJAN RUNT, ZORN & JOBS
Vi åker norra vägen runt sjön Siljan till
Mora. På vägen stannar vi i Nusnäs och
tittar när de tillverkar Sveriges symbol,
Dalahästen. I Mora äter väntar ett besök
på Zorngården och Zornmuséet. Anders
Zorns oljemålningar, akvareller, linjeetsningar och skulpturer har visats på
många utställningar, både nationellt och
internationellt. Zorns liv är som en saga,

en lottlös gosse som växte upp under
enkla förhållanden. Han var utomäktenskaplig son till morakullan Grudd Anna
Andersdotter och den tyske bryggarmästaren Leonard Zorn som genom hårt arbete och en gudomlig begåvning nådde
ära och berömmelse. Gemensam lunch.
På vägen tillbaka till Rättvik stannar vi i
Västanvik där vi besöker Jobs Handtryck
med sina kreativa och färgsprakande
tryck som har sin bakgrund här. Mer om
företaget och familjen Jobs får vi veta
under en visning. Vi kör också upp till Tällberg och tittar på den milsvida utsikten.
Gemensam middag. (F, L, M)
DAG 3: VIKMANSHYTTANS STENTRYCKERI
Mitt i brukssamhället i Vikmanshyttan
blomstrar ett gammalt gediget hantverk.
Vid stentryckeriet som ligger här får vi en
guidad visning av Sveriges enda industriella stentryckeri. Lunch äter vi på Garpenbergs slott, en ståtlig byggnad i fransk
slottsarkitektur från 1801. Här får vi ta del
av atmosfär och miljö som påminner om
det flärdfulla societetslivet under 1700och 1800-talets festliga tider. Frivilligt
fikastopp och bensträck i Enköping på
vägen hem. Åter Stockholm ca kl. 19.00.
(F, L)

fakta
ca grupPRIS:
ca ORD PRIS:
RESLÄNGD:

4 950 kr
5 250 kr
3 DAGAR

I priset ingår
• Bussresa enligt program
• Reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost
• Förmiddagsfika dag 1
• 3 luncher inkl måltidsdryck
• 2 middagar
• Entré och visning Biografmuseet
• Entré till Zorngården & Zornmuséet
• Visning Jobs Handtryckeri
• Visning Stentryckeriet i Vikmanshyttan
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag
tillägg
Enkelrum: 		

+ 500 kr

hotell
Hotell Hantverksbyn i Rättvik ***
www.dalawardshus.se
Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

småland & öland
- i Carl von Linnés fotspår

Följ med till Öland under fyra sköna dagar. Vi besöker Linnés Råshult där vi får en guidning, vårvandrar i Alvarets blomsterhav samt upplever historiens vingslag och förändringens vind i fotspåren av en av våra största vetenskapsmän tillsammans med en forskare från Uppsala universitets ekologiska forskningsstation och vår reseledare Linnéa
Sallay som har ett Linnéprogram, fullt av roliga anekdoter och intressant historik ackompanjerat av sång & fiol.

DAG 1: LINNÉS RÅSHULT
På väg ner till Linnés Råshult stannar vi för
frivilligt kaffestopp i trakterna kring Norrköping och lunch i Huskvarna. Väl framme i Råshult får vi en intressant guidad tur
på området. Här föddes den 23 maj 1707
Carl Linnaeus och här får vi uppleva den
natursköna Linnébygden, med miljöer
och landskap som en gång formade den
unge Linné till den han blev. Denna kväll
övernattar vi i Alvesta där vi också äter vår
middag. (L, M)
DAG 2: BLOMMOR, ALVARET &
VÄRLDSARV
Vi äter frukost för att sedan ge oss av mot
Öland. Vi spenderar dagen med en forskare från Uppsala universitets ekologiska
forskningsstation som visar oss Alvarets
unika blomsterhav och naturen i Världsarvet. Här ges tillfälle att verkligen uppleva
Ölands natur. Under bussturen besöker
vi Alvaret, strandängar, Mittlandsskogen
och spännande miljöer med anknytning
till Linné och Världsarvet. Under dagen
äter vi lunch och på kvällen gemensam
middag när vi når vårt hotell i centrala
Kalmar. (F, L, M)

DAG 3: LINNÉVANDRING
Frukost och sedan avresa. Vi möter upp
vår forskare för att ge oss ut på Linnévandring. ”Ölands strand hade vi knappt
rört, förrän vi märkte, att detta land var
helt annorlunda än de andra av Sveriges
provinser” , skrev Carl Linneus i sitt manuskript om Ölandsresan år 1741. Vi gör
en vandring i den resväg som Linné använde 1741. Varför besökte Linné Öland?
Vem var han? Och vad finns kvar idag 279
år senare? Följ med och upplev historiens
vingslag och förändringens vind i fotspåren på en av våra största vetenskapsmän.
Fri tid för lunch under dagen och på kvällen äter vi middag på hotellet i Kalmar.
(F, M)
DAG 4: HEMRESA
Vi börjar vår resa hemåt efter frukost och
utcheckning. Färden nu går via Oskarshamn och Valdemarsvik. Vi stannar och
sträcker på benen längs vägen där vi även
kan köpa oss en kopp kaffe och kaka. När
vi kommit en bit till på vägen stannar vi
och äter en avslutningsmåltid tillsammans innan vi fortsätter vår färd upp mot
Stockholm. Åter sen kväll. (F, L)

FAKTA
CA GRUPPRIS:
CA ORD PRIS:
RESLÄNGD:

6 950 kr
7 250 kr
4 DAGAR

I priset ingår
• Bussresa 4 dagar
• Reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 3 luncher inkl. måltidsdryck (L)
• 3 middagar (M)
• Besök i Linnés Råshult
• Guidade turer på Öland 2 dagar
tillägg
Enkelrum: 		

1300 kr

PÅSTIGNINGAR - Preliminära tider*
07.00 Cityterminalen, Stockholm
Preliminära hotell

Sure Hotel by Best Western Rådmannen***
www.bestwestern.se

Clarion Collection Hotel Packhuset ***
www.nordicchoicehotels.se

På denna resa rekommenderar vi att man kan gå ca 1 - 2 km på egen hand för att få ut det mesta av resan. Det går också bra att stanna
vid bussen om man så önskar. Kontakta oss om du har funderingar kring detta. Detta är en gruppresa om ca 25-35 deltagare.

Nyår med Linnéa

- exklusivt firande på Sigtuna Stadshotell & Ekolsunds slott

Välkommen att fira Nyår tillsammans med operasångerskan/violinisten Linnéa Sallay på
exklusiva Sigtuna stadshotell, vackert beläget invid Mälaren i Sigtuna. Vi har abonnerat
hotellet, så det är bara vår grupp som firar nyår tillsammans. Det blir en personlig, underhållande resa med Linnéa Sallay som värdinna och sångerska. Linnéa bjuder tillsammans
med sin pianist Christer Odlander in till trevliga musikstunder & konserter under helgen.
På Nyårsdagen besöker vi anrika Ekolsunds slott. Här får vi en intressant visning av Gustav
III:s favoritslott samt en välsmakande lunch. Res i egen bil eller följ med i vår buss från Cityterminalen.
DAG 1: KONSERT I MARIAKYRKAN

Linnéa möter upp på Cityterminalen och
guidar längs vägen mot Sigtuna. Hon lyfter
fram intressant historik och vi får veta mer
om omgivningarna. Väl framme ansluter vi
med er som rest dit i egen bil. Nu väntar en
god Afternoon Tea i Stadshotellets lounge. Vi
njuter av rykande färskt the, snittar, scones,
nykokt marmelad och bakverk från hotellets bageri. Tid att koppla av, här finns fina
salonger med sköna fåtöljer. För de som önskar bjuder Linnéa in till en rolig frågesport.
Sen eftermiddag beger vi oss till Sigtunas
medeltida kyrka - Mariakyrkan. Den vackra
kyrkan är stor och tillåter att vi sprider ut oss.
Vi tar nu del av kyrkans Nyårsbön som idag
bjuder på en högtidlig konsert med våra
musiker. Åter till stadshotellet, när vi har piffat oss inför nyårsmiddagen väntar en klassisk trerättersmiddag med tillhörande viner.
I samband med middagen får vi lyssna till
musikaliska pärlor och glad underhållning
med Linnéa och hennes mångsidige pianist
Christer. I härlig gemenskap firar vi in det nya
året med ett gott glas mousserande. (AF, M)

DAG 2: SIGTUNA & EKOLSUNDS SLOTT

Vi njuter en skön sovmorgon. De som önskar
kan följa med Linnéa på en promenad genom gamla Sigtuna. Strax innan lunch lämnar vi Sigtuna och beger oss till Ekolsunds
slott. Vi bjuds en god lunch på anrika Ekolsunds värdshus, följt av en intressant visning
i det stiliga slottet. Vi avrundar besöket med
en musikstund vid flygeln i den magnifika
Riddarsalen. Vi ankommer Cityterminalen
under sen eftermiddag. (F,L)

MUSIK MED LINNÉA & CHRISTER

Vår uppskattade operasångerska och violinist skapar en härlig gemenskap på sina resor.
Linnéa har en gedigen musikutbildning och
debuterade som Cherubin i Figaros Bröllop
på Kungl Operan. Aktiv som reseledare och
guide sedan många år, därtill auktoriserad
Stockholmsguide. www.linneasallay.se

Christer Odlander,
pianist

Christer Odlander är en mycket
mångsidig pianist som varit
verksam både som kyrkomusiker och haft egen dragspelstrio. Han anlitas ofta som
ackompanjatör till sångsolister som Peter Jöback & Rickard
Söderberg, sam till körer, krogshower, konserter & symfoniorkestrar.

Mariakyrkan - Nyårsafton

Vi lyssnar till musik av Bach, Händel, Schubert. Stämningsfull Nyårsmusik, sakral & i
folkton

Stadshotellet

Vi bjuds på lättare underhållning med
revynummer, valser och evergreens.

Ekolsunds Slott

Musik från 1700-talet. Roman, Mozart,
Bellman samt en scenisk överraskning…

SIGTUNA STADSHOTELL - kritikerrosat femstjärnigt hotell

Det lilla femstjärniga Stadshotellet i Sigtuna är uppskattat och kritikerrosat – mycket tack vare
den smakfulla Restaurang 1909. Det är extra roligt att restaurangen fortsätter ha en plats i
den prestigefyllda White Guide 2019 och det är nionde året de finns med. När hotellet byggdes 1909 valdes den vackraste platsen i Sigtuna, med magisk utsikt över Mälarens inlopp. I
det vackra och varsamt renoverade huset från sekelskiftet vilar ett tidlöst lugn och en harmonisk värme. Med matens smaker i kombination med god dryck och ett personligt värdskap
skapas ett trevligt nyårsfirande. På hotellet finns en vacker lounge med piano, restaurang, &
vackra rum med utsikt över Sigtuna eller Mälaren. Hemsida: www.sigtunastadshotell.se/

EKOLSUNDSSLOTT

Linnéa Sallay

Ekolsund har anor sedan 1300-talet och platsen har ägts av släkter som Vasa, Oxenstierna och
Tott. Slottet byggdes i etapper mellan 1600- och 1700-talet och uppvisar idag en välbevarad
barockanläggning med 1700-talskaraktär. De kända arkitekter som satt sin prägel på slottet
är Simon de la Vallée, Nicodemus Tessin d ä, Carl Hårleman och Carl Fredrik Adelcrantz. Ekolsund har varit ett av de kungliga slotten och den mest kände slottsherren torde vara Gustav
III som fick slottet i dopgåva av sin far. Han besökte slottet ofta för jakt och fester. Slottet är
idag privatägt med tillhörande värdshus från 1700-talet.

FAKTA
GRUPPRIS:
PRIS:
RESLÄNGD:
AVresa:

5 450 kr
5 750 KR
2 DAGAR
31 dec 2021

I priset ingår

• Reseledare Linnéa Sallay
• Del i dubbelrum med frukost
• Trerättersnyårsmiddag med 2 glas
vin & vatten och kaffe (L)
• Mousserande vid 12-slaget
• Klassisk konsert i Mariakyrkan
• Flera musikupplevelser med Linnéa
& Christer
• Besök Sigtuna medeltida kyrkan
• Afternoon Tea dag 1 (AF)
• Lunch dag 2 (L)

tillägg

Buss & guidad tur från Cityterminalen Sigtuna - Ekolsund - CT:
350 kr
Inget enkelrumstillägg, dock finns ett begränsat antal enkelrum. ”Först till kvarn”

LINNÉAS DAGSRESOR
Hög kvalitet på alla besöksmål, visningar och måltider, alltid med konsert på dagens tema.

RAGNARS SKAPELSE & SKAFFERI

Stadshuset – av många ansedd som Stockholms vackraste byggnad. Linnéa guidar oss entusiastiskt genom de
praktfulla salarna, men lär oss även tyda spännande detaljer runt fasaderna. Fin lunch inkl kaffe/sötsak i Stadshuskällaren. Linnéa bjuder på konsert med anknytning till Stadshusets historia.

SALTSJÖBADEN & SOLSIDAN

En underbar utflykt i vacker skärgårdsmiljö där Linnéa guidar oss runt i sin hembygd -Knut Wallenbergs pärla
från 1889. Kulturhistoriska platser, vacker arkitektur varvat med lite lättsamt skvaller. Vi lär oss mer om alla
konstnärer, arkitekter, musiker som drogs hit. Guidad visning av Grünewaldvillan/konstvisning på Vår Gård.
God lunch på prisbelönta Saltsjö-Pir. Linnéa bjuder på konsert med sång & fiol i Uppenbarelsekyrkan.

DROTTNINGHOLM, EKEBYHOVS SLOTT & LOVÖN

En mycket uppskattad utflykt till Mälaröarnas härliga kulturlandskap med guidade visningar av såväl Drottningholms Slott som Drottningholms Slottsteater. Kaffepaus i Slottscaféet Karamellan, fri tid att besöka Teaterboden, Slottsboden & Slottsparken. En riklig och god lunchbuffé serveras på Ekebyhovs Slott från 1600-talet. I
Drottningholms Slottskyrka avrundar Linnéa dagen med en à capella konsert, sång & fiol.

BLAND KOBBAR & SKÄR

Utflykt till paradiset Sandhamn i det yttersta havsbandet. Bussen tar oss till Gustavsbergs Hamn där Tornhuset
serverar kaffe & hembakt. I Stavsnäs besöker vi Skärgårdsmuseet, därefter båtfärd över till Sandhamn med
lunch på Sandhamns Värdshus. Linnéa berättar om Sandöns spännande historia som viktig tull- och lotsplats,
men också om de konstnärer och skalder som sökte sig hit. Linnéa avrundar med sång & fiol på skärgårdstema
i Sandhamns kapell.

TULLGARNS SLOTT, TROSA & YTTERJÄRNA K:A

I pittoreska pärlan Trosa sitter vi i hemtrevlig miljö och avnjuter lunch med efterrätt på Bomans Hotell & Restaurang. I Ytterjärna kyrka, på en kulle invid Järnafjärden, bjuder Linnéa på vacker sång & fiolspel. Innan färden
går hemåt, stannar vi till vid Saltå Kvarn med ett stort sortiment av ekologiska produkter.

STOCKHOLM I DUR & MOLL

En lärorik och unik rundtur i Stockholm. Vi berörs av livsöden under olika århundraden med musiken som
tema. Bussfika i Stadshusträdgården. Kort guidad promenad i Gamla Stan, som anpassas efter väderlek. Lunch
inkl efterrätt i mysig, historisk miljö invid Storkyrkan. Här bjuder Linnéa på föreställning i två akter som speglar
dagens rundtur. Sång & fiol iklädd historiska dräkter.

KONST & MUSIK I VAXHOLM (Villa Akleja/Claes Moser)
SKOKLOSTER & EKOLSUNDS SLOTT

LINNÉAS STADSVANDRINGAR

Små grupper, alltid med underhållning i det fria på väl vald plats.Tag gärna med sittunderlag och fikatermos.
Föreningar kan boka eget datum. Gärna flera tidpunkter så att alla medlemmar har möjlighet följa med. Det
räcker om du som ombud är med vid första tillfället.
• Gamla Stan del 1 – Norra Stadsholmen
• Gamla Stan del 2 – Södra Stadsholmen
• Bland Munkar & Idel Ädel Adel – Riddarholmen 800 år
• I Händelsernas Centrum – Gustav Adolfs Torg, Norrbro & Strömparterren
• Ragnars Skapelse – Stadshusträdgården
• Kungliga Haga – Gustav III’s skapelse, en del av Nationalstadsparken
• Kungliga Djurgården – historia, natur & musikpoesi m fl

BOKNING & INFORMATION DAGSRESOR & STADSVANDRINGAR:
www.linneasallay.se 		
info@linneasallay.se		
073-500 62 82

2021 inleder
Linnéa ett samarbete med Jenny
Lind-sällskapet
och kommer
att erbjuda
stadsvandringar
i Jenny Linds
fotspår.

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40 - info@reseskaparna.se - www.reseskaparna.se

