Sjarmerende Stockholm
-med blant annet Taube på Skansen
Stockholm er bygd på 14 øyer og holdes samlet av 57 broer. Den sjarmerende
stockholmske skjærgården består av ikke mindre enn 24 000 øyer og skjær.
Stockholm anses for å være en av verdens vakreste hovedsteder. Byen er åpen, lys
og imøtekommende med kanalbåter som ligger på rekke og rad. Byen har mange
severdigheter å by på – Gamla Stan med sine gamle bygninger, trange gatesmug og
innbydende butikker, Det Kongelige Slottet, Stadtshuset og Riddarholms-kyrkan.
Dag 1. Hjemsted – Stockholm
Vi kjører til Stockholm via Karlstad med flere stopp underveis for blant annet
individuell lunsj. Ved ankomst kjører vi til vårt hotell for innsjekk med
middagsservering om kvelden.
Dag 2 - 3. Stockholm
Denne byen har alt, du kan velge mellom
museumsbesøk, teater, konserter,
shopping eller rett og slett bare å gå, rusle i
Gamla Stan. Gamla Stan er nok
Stockholms mest populære plass, og her
kan man oppleve både ro og stillhet, så vel
som yrende folkeliv med glede og humor.
Alt innenfor gangavstand. Stadsdelen har
en innholdsrik historie og har blant annet
tjent til avrettningsplass og storslagne
kongelige bryllup. Stockholm rommer det meste og har noe å by på for de fleste.
Under oppholdet får vi med oss en lokalguide og vi besøker Vasamuseet. Vasa var
ett av sin tids mektigste skip med en unik historie. Skipets utsmykking er en kunst og
en skatt uten sammenligning. Vi tar turen til Skansen og får med oss uforglemmelige
viser av Taube. En opplevelse med sang og hygge i flere timer.
Dag 4. Stockholm – Hjemsted
Frokost på hotellet før vi takker for oss. Vi setter kursen tilbake til vårt hjemsted med
flere stopp underveis blant annet for individuell bespisning. Takk for turen, på
gjensyn!
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