ABBA & Dancing Queen
i London
14 – 17 augusti 2022

Ny spännande resa till London där vi ska gå och se ABBA Voyage show
med de digitala avatarerna! Nyheten om ABBA’s återförenande och albumsläpp i höstas, blev en världsnyhet och glädjen bland fansen var enorm!
Vi ska nu se den spännande ABBA showen och dansa loss till gamla och nya
låtar! Ett garanterat minne för livet! På programmet står också den omåttligt
populära musikalen Hamilton som är berättelsen om den unga man som
från fattig gick till att bli den som för alltid förändrade Amerika; Alexander
Hamilton. Det är berättelsen om dåtidens Amerika som framförs till en härlig
blandning av hip-hop, jazz, blues, rap och R&B.
Vi ska också lära oss mer om det brittiska kungahuset och besöka Londons officiella residens; Kensington Palace. Här har flera kungligheter bott
men det magnifika slottet är kanske mest känt som hem till Diana, prinsessan av Wales. Hon gick från rodnande tonåring till att bli en av världens
mest fotograferade kvinnor fram till sin tragiska död 31 augusti 1997.
Alla ”The Crown” entusiaster kommer att få sitt lystmäte då vi ska se de
brittiska kronjuvelerna i Jewel House i det historiska Tower
of London. Vidare besöker vi vackra Victoria & Albert Museum och konstgalleriet National Gallery. Resan avslutas
med den brittiska klassikern afternoon tea i elegant miljö!
Så ladda inför några dagar fulla av glädje, nostalgi och gemenskap! Reseledare är populära Peter Wik och som vanligt följer
en representant från M-magasin med och skämmer bort oss!

Dag 1, söndag 14 augusti:

Vi träffas på Arlanda för att checka in och flyga med SAS till London Heathrow där vi landar
kl 12.55. Vidare med buss till centrala London där Peter Wik under färden kommer att berätta mer
om vad vi ska uppleva under dagarna i London. Direkt efter ankomst ska vi besöka historiska Tower of London och även se kronjuvelerna i Jewel House. Towern är en av världens mest

berömda borgar som fungerat som kungligt slott, fängelse, rustkammare och till och med som zoo.
Towern upptogs 1988 på världsarvslistan och besöks årligen av nästan 2,5 miljoner människor. I
Jewel House ska vi se den symboliska kronan som bars av Elizabeth II vid kröningen 1953. De
brittiska kronjuvelerna har funnits i Jewel House sedan 1300-talet och innehåller mer än 140 ceremoniella föremål som används av kungafamiljen. Efter besöket i Towern åker vi till vårt hotell för
incheckning och piff innan kvällens middag på närbelägna och trevliga restaurangen Scoff &
Banter. Middag ingår.

Dag 2, måndag 15 augusti:
Frukost på hotellet varefter vi ska följa i prinsessan Dianas fotspår och besöka Kensington
Palace och Princess Diana Memorial Fountain. Hennes tragiska död vid en ålder av 36 år
1997 i en bilolycka i Pont de l’Alma-tunneln i Paris sörjdes över hela världen. Hon blev folkets prinsessa och kvinnan som berörde miljoner människors hjärtan över hela världen. Hennes hem var
Kensington Palace, där hon bodde med Charles, William och Harry. Hennes vänlighet och empati
kommer att leva länge i mångas hjärtan.
Vi besöker det vackra och renoverade kungliga residenset, ser de kungliga gemaken och beundrar
den fantastiska slottsträdgården. Inte långt ifrån slottet ligger ikoniska Harrods i Knightsbridge
som prinsessan gärna shoppade i. Vi avslutar turen med lunch tillsammans och resten av eftermiddagen spenderas på egen hand.
Kl 18.00 träffas vi för en av resans absoluta höjdpunkt, nämligen ABBA konserten! Med
egen buss beger vi oss till Queen Elizabeth Olympic Park och ABBA Arena för att se den omtalade
digitalas showen med ABBA avatarer. Vi danskar loss till gamla och nya ABBA-låtar under en oförglömlig kväll! Den som vill följer med och avslutar kvällen i hotellbaren. Med ett leende på läpparna ramlar vi i säng. Bekväm busstransfer t&r. Frukost och lunch ingår.

Dag 3, tisdag 16 augusti:

Frukost på hotellet varefter vi beger oss ut på nya äventyr med tunnelbana till konstmuseet
National Gallery som ligger vid Trafalgar Square. Museet rymmer över 2.300 målningar från
1250- till 1900-talet. Här finns Botticelis mästerverk ”Venus och Mars”, Van Goghs ”Sunsick”

och Leonardo da Vincis ”Madonna in the Cave”. Även andra stora konstnärer som Rembrandt,
Turner, Gainsborough, Cezanne, Monet och Renoir är representerade. Förutom den permanenta
kollektionen finns också regelbundna specialutställningar. National Gallery är ett av världens mest
besökta museer, och överträffas bara av Louvren, British Museum och Metropolitan Museum of Art
Tid för lunch på egen hand varefter vi träffas igen för en guidad shoppingeftermiddag! Vi delar
upp oss i tre grupper med våra egna guider. Den första gruppen åker till St James med traditionella affärer i historisk miljö och kända Fortnum & Mason. Grupp två åker till Covent Garden med
internationella kedjor och Jubilee Market Hall. Tredje gruppen tar tunnelbanan till Knightsbridge
med Harrods, Harvey Nichols mfl. Åter till hotellet efter shoppingturen.
På kvällen tar vi tunnelbanan några stationer till Victoria Palace Theatre för att se den populära
musikalen Hamilton som är berättelsen om den unga man som från fattig gick till att bli den
som för alltid förändrade Amerika; Alexander Hamilton. Det är berättelsen om dåtidens Amerika
som framförs till en härlig blandning av hip-hop, jazz, blues, rap och R&B. Retur till hotellet med
egen buss som väntar på oss efter föreställningen.

Frukost ingår.

Dag 4, onsdag 17 augusti:

Frukost på hotellet och därefter en kort promenad till Victoria & Albert Museum, ett av
Londons allra vackraste museum. Det är uppkallat efter Drottning Victoria och Prins Albert och
kallas ofta ”V&A” av konstintresserade Londonbor. Här finns skulpturer, tavlor, smycken och
fotografier från Kina, Mellanöstern, Storbritannien, Baltikum och Skandinavien. Museet upptar en
yta av 51.000 kvm och innehåller 145 gallerior. Efter besöket på V&A Museum ska vi gå till Queens
Gate Hotel för en brittisk klassiker; afternoon tea. Vi njuter av eftermiddagste i Botanica med
sitt eleganta atrium prytt av körsbärsblommor och överdådig grönska, en sann återspegling av
South Kensingtons lugna och lummiga viktorianska arv. Här har kockarna arbetat tillsammans med
parfymeriet Floris för att ta fram två av deras signaturdofter; ”Cherry Blossom” och ”Limes” som
introducerats i scones och andra delikata bakverk. Det blir en unik och gastronomisk upplevelse
som involverar lukt- och smaksinne. En fin avslutning efter några händelserika och roliga dagar i
London! Kl 15.00 är det avfärd från hotellet till London Heathrow flygplats. Flygavgång kl 18.05
med ankomst till Stockholm kl 21.35.

Frukost och afternoon tea ingår.

Hotellet
The Strathmore Hotel 4*
41 Queen’s Gate Gardens, London SW7 4DT, Tel: +44 20 7584 0512
www.gemhotels.com

Pris per person:
Del i dubbelrum, prenumerant
Del i dubbelrum, icke prenumerant

SEK 18.495
SEK 20.495

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 priserna ingår:
• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm Arlanda – London
Heathrow t&r. För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian.
• 3 nätter i delat rum på Strathmore Hotel 4* inkl frukostbuffé
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer
• 3 frukost, 1 afternoon tea, 1 lunch, 1 middag exkl dryck
• Peter Wik som reseledare
• Representant från M-magasin
I priserna ingår ej:
• Enkelrumstillägg 3 nätter
SEK 2.595
• Kostnad för tunnelbana & buss som betalas med bankkort genom att ”blippa” vid tunnelbanespärren/på bussen, ca GBP 10 per person
• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet
• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks
Resevillkor och övrig information
Programmet är räknat på minimum 30 deltagare med dagens valutakurser (16/12-21). Vi
reserverar oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när
anmälningsavgiften om SEK 3.500 per person erlagts senast 10 dagar efter bokningstillfället. Vid
avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad,
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.

Om programmet inte kan genomföras pga Covid -19 restriktioner eller om UD avråder
från resor till Storbritannien, så ställs resan in och anmälningsavgiften återbetalas.

I och med covid-19 är det extra viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga
avbokningskostnader vid sjukdom eller olycksfall (mot uppvisande av läkarintyg). Se till att du har
ett avbeställningsskydd som täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under själva
resan. Hör med ditt försäkringsbolag om vad som gäller vid covid-19 då de kan ha olika regler. De
flesta försäkringsbolag täcker dock sjukvårdskostnader om du insjuknar i covid-19 på samma sätt
som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt med det du behöver via önskat
försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar som du når på
08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se
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: elisabeth@relasian.com

