
 

 

5. dag 
Efter morgenmaden starter hjemturen 

med et besøg i den historiske by 

Vadstena fra 1500-tallet, Sveriges første 

hovedstad. Vi starter med et besøg i 

Vadstena Klosterkirke og hører historien 

om Sancta Birgitta. Herefter går vi over 

og ser Vadstena Slot med sit store 

fæstningsanlæg, som blev påbegyndt af 

Kong Gustav Vasa, og som ligger ved 

Sveriges andenstørste sø, Vättern, På 

vejen til Göteborg besøger vi ruinen 

Brahehus, inden vi skal med færgen retur 

til Danmark kl. 16.00.  
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

        Afrejse:        Onsdag den 12. august 2020     

                 Eksercerpladsen, Viborg         kl. 06.00 

 

        Hjemkomst: Søndag den 16. august 2020 

                 Eksercerpladsen, Viborg    ca. kl. 21.30              

     
           ------------------------------------------------------------------------------------ 

   Salg og information: 

PouLis Rejser 
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup 

Tostrupvej 5, Birgittelyst, 8800 Viborg 

Tlf. 28 30 14 65 

 

E-mail: poulisrejser@gmail.com  

www.poulisrejser.dk 

 

Hurtig tilmelding er med til at sikre rejsens gennemførelse. 

Sverige 

 

- Stockholm og Linköping -  

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 5 dage 

           12. - 16. august 2020  

                Kun kr. 3.975,-  
                Salg og information: 

        PouLis Rejser    
               Tlf. 28 30 14 65 

   www.poulisrejser.dk 
                         Medlem af Rejsegarantifonden 

 

mailto:poulisrejser@gmail.com
http://www.poulisrejser.dk/


Oplev Stockholm - Nordens Venedig og 

Linköping med Gamla Stan, Göta Ka-

nalen og Vadstena med PouLis Rejser. 
 

Den svenske hovedstad er en elegant storby med vand til alle 

sider. Byen breder sig over 14 øer i skærgården, og netop 

derfor kaldes byen også af mange for Nordens Venedig. 

 
Vi skal se det imponerende krigsskib Vasa, som 

sank efter blot 20 min. på sin jomfrurejse i 1628. 

Efter 333 år blev det gigantiske skib bjærget i en 

forbløffende stand og kan nu opleves på Vasa 

museet, som er Sveriges største turistattraktion. 

I Linköping skal vi Domkirken, Gamla Stan og 
Carl-Johan slusetrapper i Berg – Göta kanalens 

længste sammenhængende slusetrappe med hele 

syv sammenhængende kamre.  

Vi bor på det ****Hotel Scandic Klare, 

Slöjdgatan 7, i Stockholms centrum.  

www.scandic-klara.hotelistockholm.com 

I Linköping bor vi på det ***Hotel Scandic 

Frimurarehotellet i centrum.  

www.scandichotels.se/frimurarehotellet 

Tillæg for eneværelse kr. 1.075,-. 

   

Pris kun kr. 3.975,- 
Pr. person i delt standard dobbeltværelse på Hotel Scandic Klara i 

Stockholms centrum og aftensbuffet 1. aften. Byrundtur med lokal 

dansk guide, udflugter og entré til Stadshuset, Vasa Museet og 

Kongeslottet Drottningholm. Hotel Scandic Frimuren i Linköping inkl. 

aftenbuffet. Færge Frederikshavn – Göteborg t/r og kørsel i 4 **** 

luksusbus med Wi-Fi og rejseleder på hele turen.  

     

Tilkøb af 2 x 3-retters aftenmenuer/buffet på Hotel Scandic Klara i 

Stockholm kr. 425,00 pr. person.  

 

Rejseplan/Udflugter 
 

1. dag 
Kl. 06.00 er der afrejse fra Viborg med kurs mod Frederikshavn, hvor vi skal med 

Stena Line til Göteborg. Herfra fortsætter turen mod Stockholm med passende pauser 

undervejs. Vi forventer at være fremme ved hotellet ca. kl. 19.30. Efter indkvartering 

er der en 3-rettes menu i hotellets restaurant.    

 

2. dag – Byrundtur og Gamla Stan og Drottningholm 
Den første dag i Stockholm starter vi sammen med vores danske guide, Rie, med en 

bustur rundt i byen, der er bygget på fastland og 14 øer - Nordens Venedig. Vi ser fine 

”highlights” og skaber os et overblik over byen fra fantastiske 

udsigtspunkter. Sidst på formiddagen havner vi i den såkaldte 

”Gamla Stan”- den ældste bebyggelse. Rie tager os med rundt 

i de smalle middelaldergyder, og vi besøger naturligvis også 

Stortorget, hvor hovederne faldt i blodbadet i 1520, og 

Christian den II gjorde sig fortjent til navnet ”Christian 

Tyran”. Vi ser slotskirken og kigger på kongeslottet udefra 

med vagtskiftet kl. 12.15. 

 

Efter frokost besøger vi det 

smukke Drottningholm – ikke 

uden grund kaldet Nordens Versailles – hvor Kong 

Karl Gustav og dronning Silvia har deres private 

bolig. Her skal vi opleve slottet, dog ikke den private 

del, og nyde parken. 

Kl. 19.00 er der middag/aftenbuffet på hotellet.  

 

3. dag – Stadshuset, Vasa Museet og Historisk Museum. 
I dag skal vi først besøge Stockholms imponerende Stadshus (Rådhus). Her afholdes 

den store årlige Nobelprismiddag. Stadshuset rummer også den Gyldne Sal, hvor 

væggene er beklædt med mere end 18,6 mio. små mosaikker af glas og guld. 

Vi besøger også Vasa Museet med det imponerende gamle krigsskib Vasa. Vi slutter 

på Historisk Museum, hvor vi skal se Sveriges svar på guldhornene i Danmark.  

Herefter er sen frokost og eftermiddagen på egen hånd i Gamla Stan. 

Kl. 19.00 er der middag/buffet på hotellet. Aftenen er fri 

 

4. dag – Linköping og Bergs sluser v/Göta 

Kanalen 

Efter morgenmaden går turen til Linköping, hvor vi skal 

opleve den smukke handelsby og byens Domkirke. Efter 

frokost tager vi til Frilandsmuseet Gamla Linköping. Dagen 

sluttes af med en tur til Bergs sluser, hvor vi går en tur langs 

Göta kanalen. Kl. 19.00 er der middag/buffet på hotellet 

Aftenen er fri.              ……fortsættes på næste side. 

http://www.scandic-klara.hotelistockholm.com/
https://www/
https://www/

