
Lär känna Stockholm  
en av världens vackraste huvudstäder 

 

3-4 juni & 8-9 juni 2021                  

 
 

Lär känna Stockholm under två dagar tillsammans med M-magasin! Både för dig 
som bor i Stockholm och för dig som bor på en annan plats i vårt avlånga land. Vi 
gör en djupdykning i Stockholms historia, kultur och spännande livsöden. Bor gör vi 
på anrika Hotell Hasselbacken på natursköna Djurgården. Med oss under båda 
dagarna har vi vår egen auktoriserade Stockholmsguide Inger ”Inkan” Andersson 
samt vår professionella reseledare Peter Wik. 
Som vanligt på M-resorna äter vi gott, njuter av livet och skämmer bort oss 
tillsammans! 
 

Dag 1: 
Samling utanför Stockholms Centralstation där M-magasin tar hand om vårt bagage som körs till 
hotellet. Tillsammans med vår auktoriserade Stockholmsguide Inkan och professionella reseledare 
Peter Wik börjar vårt äventyr i Stockholm! Till fots går vi till Gamla Stan och får en guidad visning 
på Kungliga Slottet. Vidare till Riddarholmskyrkan där våra kungar och drottningar ligger 
begravda. I Gamla Stan äter vi en god lunch då M-magasins chefredaktör Åsa Lundegård 
kommer och hälsar oss välkomna. Efter lunch fortsätter vi mot Söders Höjder med dess gamla 
träkåkar och vidare bort mot Fjällgatan där Per Anders Fågelström satt och skrev sina böcker om 
Stockholm. Vi flanerar även förbi Bellmanhuset och får sedan en privat visning och fika hos 
Chokladfabriken, en av Sveriges bästa chokladfabrikörer. Sent på eftermiddagen beger vi oss 
till natursköna Djurgården och det högt belägna Hotell Hasselbacken med sin vackra trädgård 
och utsikt över Gröna Lund och Södermalm. Här väntar vårt bagage och vi checkar in på våra rum. 
De som vill samlas i baren innan vi går en kort promenad till Oakhill, Italienska Ambassaden 
för ett besök. Här kommer Amelia Adamo att berätta lite om sitt underbara land och om sin 
bok ”Kvinnoarvet”. Åter till hotellet för en god middag tillsammans. Frukost, lunch, fika och 
middag ingår.  

 



Dag 2: 
Frukost på hotellet varefter vi ska ut och se mer av vår vackra huvudstad! Med Djurgårdsfärjan 
beger vi oss över till vackra Skeppsholmen som under cirka 300 år var flottans ö. När den 
militära verksamheten flyttades till Musköbasen uppläts de vackra byggnaderna till museum och 
kulturinstitutioner. Vi promenerar längs vattnet över Skeppsholmsbron till Blasieholmen och 
Nationalmuseum, Sveriges största konstmuseum. Här får vi en guidad visning samt äter en god 
lunch tillsammans. Därefter går vi förbi Grand Hotel och vackra Kungsträdgården till Kungliga 
Operan. Här blir det en privat visning och en inblick i hur livet bakom scenen ser ut. Vi fortsätter 
vår guidade promenad längs Stockholm ström med Riksdagshuset på Helgeandsholmen och vidare 
till Stockholms Stadshus. Även här får vi en privat visning och får veta allt om själva byggnaden 
och höra spännande berättelser från tidigare Nobelfester. Dagen avrundas med ett glas bubbel 
samtidigt som vi njuter av en härlig utsikt över Riddarfjärden. Efter två mycket händelserika dagar 
skiljs vi åt. Frukost, lunch och ett glas bubbel ingår. 

 
 

Pris per person i delat dubbelrum, prenumerant    SEK 5.995 
Pris per person i delat dubbelrum, icke prenumerant   SEK 6.995 
Du som inte har resesällskap kan dela med annan person av samma kön som reser ensam. Ange detta vid inbokning av 
resan. Fördelningen sker av Relasian. Om rumssällskap ej finns, tillkommer enkelrumstillägget.  
 

I priset ingår: 
• En natt i delat dubbelrum inkl frukost på Hotell Hasselbacken 
• Alla i programmet nämnda entréer och transfers 
• 2 luncher, 2 fika, 1 glas bubbel och 1 middag exkl dryck 
• Auktoriserad Stockholmsguiden Inger ”Inkan” Andersson 
• Peter Wik som reseledare 
• Representant från M-magasin som följer med 

 

Ingår ej: 
• Enkelrumstillägg         SEK 895 

• Dryck, avbeställningsskydd och reseförsäkring  
 

Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare. Vi reserverar oss för ev programförändringar.  
Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om SEK 1.000 per person erlagts senast 10 dagar 
från bokningstillfället. Fri avbokning och återbetalning av anmälningsavgiften fram till 
och med den 23 april. Slutbetalning ska vara oss tillhanda den 30 april. All betalning sker 
mot faktura. Vid avbokning under perioden 1 maj och fram till avresedatum gäller 100% 
avbokningskostnad, dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
Avbeställningsskydd och reseförsäkring kan tecknas hos exempelvis Gouda Reseförsäkringar för att 
skydda sig mot höga avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall mot uppvisande av 
läkarintyg. Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner så ställs resan in och 
anmälningsavgiften återbetalas.  
Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: info@relasian.com          
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