
Weekend i Stockholm

142 / Oslo – Stockholm - Oslo / 2 netter, 3 dager / Minimum 15 personer

Ta hurtigtoget til Stockholm! Her er alt lagt til rette for en opplevelsesrik tur til “Nordens Venezia”, med 3 
timers sightseeing, lunsj i Gamla Stan, cruise i “Skärgården” med rekeaften ombord, samt nok tid til

shopping og utforskning på egen hånd i Sveriges sjarmerende og livlige hovedstad.
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DAG 1 | Avreise OSLO - STOCKHOLM 

Ombordstigning for avreise med hurtigtog fra Oslo S til 
Stockholm Central. Turen tar ca. 5 ½ time.
Slapp av og nyt utsikten under reisen gjennom det svenske 
landskapet. Mat kan forhåndsbestilles eller kjøpes i bistroen 
ombord i toget. Ankomst Stockholm og transport med privat 
buss til hotellet i sentrum. 
Middag og overnatting på Clarion Hotel Sign, eller 
tilsvarende.

DAG 2 | STOCKHOLM

Dagen starter med frokostbuffet på hotellet.
Deretter venter en privat buss og en lokal byguide som vil ta
dere med på en 3 timers sightseeing i Stockholm. Her får
man et innblikk i kulturen og historien rundt Gamla Stan
(gamlebyen), the Kongelige Slott, halvøya Djurgården og
Stadshuset (rådhuset) hvor Nobel-prisen deles ut (ingen
innganger inkludert).
En 2 retters lunsj serveres i en hyggelig restaurant i Gamla
Stan.

Ettermiddagen kan benyttes til shopping og kulturelle besøk.
Blant de mest populære museene kan vi bl.a. nevne Abba-
museet, Fotografiska, Moderna, Vaasamuseet og Skansen
Friluftsmuseum. Bydelen som utgjør selve sentrum er
“Norrmalm”, og det er her kjente steder som Dramaten og
Café Opera befinner seg. Norrmalm er selve sentrum for
shopping og fornøyelse i hovedstaden, med Stureplan som
det mest aktive strøket. I Södermalm er stemningen mer
avslappet, kreativ og trendy, og nabolaget tilbyr et mylder av
vintage-, fashion- og designbutikker.

På kvelden blir det transport med privat buss fra hotellet til
kaien for et båtcruise i Stockholms “Skärgård” med
velkomstdrink og rekeaften ombord. Under turen blir det
stopp ved Vaxholms Kastell, hvor man kan gå i land og strekke
på bena. Om bord kan man bestille drikke fra baren og nyte
solnedgangen (om været tillater det) fra fartøyets soldekk. Vel
tilbake i sentrum står bussen klar for transport tilbake til
hotellet for de som ønsker det, eller man kan ta en tur ut på
byen for å fortsette kvelden i sentrum og oppleve Stockholms
nattliv.
Overnatting på Clarion Hotel Sign.
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DAG 3 | STOCKHOLM - OSLO

Frokost på hotellet.
Avhengig av avreisetid, muligheter for å oppleve mer av
Stockholm på egen hånd eller tilføye felles aktiviteter (spør oss
om forslag og pristilbud).
Transport med privat buss fra hotellet til Stockholm Central.
Avreise med hurtigtog fra Stockholm til Oslo S.
Ankomst Oslo og hjemreise i.h.t. egen reiseplan.



TJENESTER INKLUDERT

Transport: 
- Oslo – Stockholm tur/retur ombord hurtigtog (Inter-City)

Kost og logi: 
- 2 netter på førsteklasses hotell i dobbeltrom med dusj/wc, inkl. frokost
- 2-retters lunsj i Gamla Stan
- 3-retters middag med kaffe på hotellet

Aktiviteter og utflukter: 
- Lokal byguide for 3 timers sightseeing i Stockholm
- Kveldscruise i «Skärgården» med rekeaften om bord («spis så mye reker du vil», inkl. 

velkomstdrink) 

Privat buss:
- Tranport med privat buss i.h.t. programmet
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