Riddarholmen

Res med dina IOGT-NTO-vänner på
sommarresa till vår huvudstad Stockholm 26-29 juni
Ni inbjuds att tillbringa några upplevelserika dagar i Stockholm. Vi får se en del av det bästa
Stockholm har att erbjuda. Vi bor på ett bra hotell, äter på trevliga restauranger, dricker kaffe
på mysiga caféer. Resan börjar i Trollhättan över Alingsås, Borås, Ulricehamn och vidare.
Första stoppet blir vid Stugan Café och Restaurang, som ligger i stadsparken i Jönköping. Här
dricker vi förmiddagskaffe med smörgås. Vi äter lunch i Södertälje innan vi reser vidare till
världsarvet Skogskyrkogården som ligger i stadsdelen Gamla Enskede, där kommer vi få en
guidad visning. Nu har det blivit dags för att åka till Scandic Järva krog i Solna, här ska vi bo i 3
nätter. Dag två blir vårt inledande besök Nya Vikingamuseet på Djurgården, vi fortsätter på
samma tema till Historiska museet där vi också äter lunch. På eftermiddagen åker vi till
Hagaparken och beser Gustav III:s paviljong och sedan dricker kaffe i de kända koppartälten.
Dag tre ägnar vi hela dagen åt en båttur till omskrivna Birka där vi bl a besöker den
rekonstruerade vikingabyn och också äter lunch. Dag fyra inleds med en stadsvandring i
Gamla stan som följs av en stunds egen tid i staden innan vi åker vidare till Thielska galleriet ett
av Sveriges förnämsta konstmuseer. Efter lunch på Thielska börjar vi vår hemresa efter några
trevliga dagar i Stockholm. Sista stoppet blir vid Kaffestugan Grännaberget. Där dricker vi kaffe
och avnjuter en räksmörgås som blir en fin avslutning på vår resa.
Som vanligt ingår allt i resan. Förutom buss, hotell, entréer, reseledare och guider, samtliga
måltider – frukost, lunch, middag , måltidsdryck, kaffe. I övrigt behövs bara fickpengar.
Priset: 5 900 kr. Enkelrum +1 075 kr. Begränsat deltagarantal. Vill du ha vårt prospekt över resan
eller preliminäranmäla dig, ring Alva Strandberg tel 0322-63 36 45 eller 070-437 61 04.

Resealliansen IOGT-NTO Älvsborg Ideell förening
i samarbete med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet

