
 

Musikhelg i London 
19 – 21 augusti 2023 

 

ABBA & Tina Turner 
                             
 

 
 
Häng med på en fullspäckad helg i världsmetropolen London som är 
mer aktuell än någonsin! 
 

Vi går på den omtalade ABBA showen och dansar loss till gamla och nya 
låtar. Nyheten om ABBA:s återförenande och albumsläpp förra året, blev en 
världsnyhet och glädjen bland fansen var enorm!  
 

Vi går också på musikalen om Tina Turner som är en av världens mest 
framgångsrika kvinnliga rockmusiker och ofta kallas The Queen of Rock & 
Roll.  
Utöver de musikaliska höjdpunkterna ska vi göra ett spännande besök i 
Westminster Palace där Storbritanniens parlament har sitt säte.   
Vidare besöker vi ett av världens mest besökta muséer; konstgalleriet 
National Gallery med konst från Rembrandt, Turner, Gainsborough, 
Cezanne, Monet och Renoir.  
 

Tillsammans med Peter promenerar vi runt i London och får nya perspektiv 
på sevärdheter som Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Westminster 
Abbey, Big Ben, Royal Horse Guards och 10 Downing Street.  
Vi stannar också till vid världens största bokhandel Waterstone Piccadilly. 
 

Vi äter publunch som Londonborna gör och får tid att shoppa 
loss på kända varuhus som Fortnum & Mason eller kanske i de 
mysiga boutiquerna i Soho.  
 

Så ladda inför några dagar fulla med glädje och gemenskap! 
Reseledare är populära Peter Wik.    
 



Program: 
 

Dag 1, lördag 19 augusti: 
Tidig avresa med SAS direktflyg från Arlanda till London Heathrow där vi landar kl 09.35. Vidare 
med buss till centrala London där Peter Wik under färden kommer att berätta mer om vad vi ska 
uppleva under dagarna i London. Vi närmar oss centrala London och går av bussen i Westminster 
för att äta en god publunch tillsammans innan dagens äventyr börjar. Vi ska gå på en intressant 
rundtur i Westminster Palace och lära oss mer om parlamentets högsta lagstiftande organ som 
består av underhuset (House of Commons) och överhuset (House of Lords). Vi får också veta 
varför ljudnivån i parlamentet ibland kan vara lika hög som på en nattklubb med skrik och tjut 
som ”ave”, ”no” eller ”hear, hear” från ledamöterna. Vi ser också Westminster Hall som är den 
äldsta delen av palatset med sitt ståtliga gotiska tak. Rundturen är cirka 90 minuter lång med eng-
elsktalande guide.   
Efter rundturen går vi på en guidad promenad med Peter Wik och kan inte undgå att se värl-
dens mest kända klocka; Big Ben i Westminster Palace norra torn. Klockan togs i bruk 1859 och 
slår varje heltimme. Här ligger också Westminster Abbey, den kungliga katedralen där prins Wil-
liam och Kate gifte sig 2011. Vidare går vi förbi 10 Downing Street som är premiärministerns 
officiella bostad och arbetsplats. Vi promenerar förbi Royal Horse Guards till Trafalgar Square 
som är ett av Londons mest kända torg med den stora Nelsonkolonnen, omgiven av fontäner och 
fyra stora lejon i brons. Torget har fått sitt namn efter slaget vid Trafalgar (1805) och är tänkt som 
ett minnesmärke över detta slag som var en brittisk sjöseger under Napoleonkrigen. Här kliver vi 
på bussen igen för att åka till vårt hotell.  
Tid att packa upp och äta något innan kvällens höjdpunkt; musikalen om Tina Turner! Hon är 
en av de mest framgångsrika kvinnliga rockmusikerna och har ibland kallats The Queen of Rock & 
Roll. Hon föddes som Anna Mae Bullock 1939 i Nutbush, Tennessee. Tina Turner har sålt fler biljet-
ter än någon annan soloartist genom tiderna och 2009 firade hon 50 år som artist. Musikalen, som 
presenteras i samarbete med Tina Turner själv, tar oss med på en musikalisk resa från den öd-
mjuka starten i Nutbush till Queen of Rock’n Roll där hon inte bara bröt reglerna för hennes ålder, 
kön och ras, utan skrev om reglerna helt och hållet. Efter en fantastisk kväll ramlar vi i säng med 
ett leende på läpparna! Bekväm busstransfer t&r. 
Lunch ingår. 

 
 
Dag 2, söndag 20 augusti: 
Frukost på hotellet och därefter tar vi tunnelbanan 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 ”Ma-
donna 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.  

Efter besöket på National Gallery äter vi lunch tillsammans innan vi fortsätter eftermiddagen 
med en guidad promenad med Peter. Vi styr stegen mot Leicester Square och Piccadilly 
Circus till världens största bokhandel Waterstone Piccadilly. Vidare till Fortnum & Mason och 
tid för shopping och egna strövtåg. Åter till hotellet på egen hand.  



 
 
Kl 16.00 träffas vi igen för en av resans absoluta höjdpunkter, nämligen ABBA konserten! 
Med egen buss beger vi oss till Queen Elizabeth Olympic Park och ABBA Arena för att se den omta-
lade digitala showen med ABBA avatarer. Vi värmer upp med ett glas bubbel innan det är dags 
att dansa loss till gamla och nya ABBA-låtar under en oförglömlig kväll! Bekväm busstransfer t&r.  
Frukost och lunch ingår.  

 
 
Dag 3, måndag 21 augusti: 
Frukost på hotellet och utcheckning. Idag har vi förmiddagen på egen hand för shopping eller 
besök på något trevligt museum. Den som vill går med Peter Wik till närbelägna British 
Museum som grundades år 1753. Här tittar vi på spännande historiska föremål från en tidsperiod 
som sträcker sig över två miljoner år av mänsklig historia. Vi kommer att se unika skatter från 
olika världskulturer under ett och samma tak runt den magnifika Great Court.   
Eller kanske du hellre vill besöka ett av Londons allra vackraste museum; Victoria & Albert 
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.  
 

För den som hellre vill shoppa finns oändliga möjligheter. Populära Oxford Street ligger inom 
kort promenadavstånd från hotellet. Eller kanske legendariska Carnaby Street i Soho som är 
känd för sina många modebutiker men även kosmetik- och inredningsbutiker. Missa inte den lilla 
innergården Kingly Court med vintagebutiker och mysiga uteserveringar.  
Camden Town är en av Londons mest livfulla shopping- och nöjesområden. Camden Market 
består av ett flertal marknader som ligger precis vid Regent's Canal. Här finns allt från 
heminredning till bohemmode, smycken, böcker och vintagefynd. 
Äta gott kan du göra på en utflykt till Londons klassiska matmarknad Borough Market belägen 
under London Bridges järnvägsspår. Hit åker Londonborna för att handla lokalproducerade varor 
och äta lunch i de spännande matstånden.  
 

Efter några roliga dagar i London samlas vi åter på hotellet kl 14.00 för färd till London 
Heathrow flygplats och vårt flyg hem som avgår kl 18.05. Ankomst till Stockholm kl 21.35.  
Frukost ingår. 

 



Hotellet  
Royal National Hotel 3* 
Bedford Way, London WCiH 0DG, Tel: +44 20 837 3655  www.imperialhotels.co.uk 
Vi bor i hjärtat av London på Royal National Hotel beläget i Bloomsbury vid Russel Square med 
närhet till affärer och restauranger.    

 
 
Pris per person: 

• Del i dubbelrum        SEK 14.995 
 

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 priserna ingår: 
• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm Arlanda – London 

Heathrow t&r. För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• 2 nätter i delat dubbelrum på Royal National Hotel 3* inkl frukostbuffé 
• Alla i programmet nämnda utflykter, besök och entréer 

• 2 frukost och 2 luncher exkl dryck 
• Peter Wik som reseledare 

 

I priserna ingår ej: 
• Enkelrumstillägg 2 nätter       SEK 1.995 

• Kostnad för tunnelbana & buss som betalas med bankkort genom att ”blippa” vid tunnelba-
nespärren/på bussen, ca GBP 15 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 25 deltagare med dagens valutakurser (29/12-22). Vi reserve-
rar oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften 
om SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i avboknings-
kostnad. 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.  
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga avbokningskostnader 
vid sjukdom eller olycksfall (med läkarintyg). Se till att du har ett avbeställningsskydd som täcker 
före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under själva resan.  
Titta noga igenom försäkringsvillkoren och kontrollera om försäkringen täcker sjukvårdskostnader 
om du insjuknar i covid-19 på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera even-
tuellt med det du behöver via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäk-
ringar som du når på 08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se 
 

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    

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.gouda-rf.se/
http://www.relasian.com/
http://www.relasian.com/
mailto:elisabeth@relasian.com

