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STOCKHOLM
7. – 9. APRIL 2019

PROGRAM
Velkommen til Stockholm!
Stockholm er en av verdens mest fasinerende byer, med beliggenhet
på 14 øyer. Vannet er så klart og rent at du kan svømme og fiske
midt i byen. Størrelsen er bekvem, de fleste hotell, restauranter,
butikker og severdigheter finnes i gangavstand.
Stockholm er en by som er preget av tradisjon og historie, en by med
smale smug, brostensgater, museer og statlige palass.
Stockholm er en by som syder av liv, festivaler, underholdning og
natteliv. En by som fasinerer besøkende fra hele verden.
Stockholm er en by med manga restauranter, verdensberømte
kokker og restauranter for alle smaker og lommebøker☺
Stockholm er en by med naturlig skjønnhet som blant annet byr på
verdens første nasjonalpark innen for bygrensene.
Stockholm er en by med et unikt miljø – Stockholms Skjærgård med
24 000 øyer !
Stockholm er en by med manga boutiquer, shopping senter og
designere. Her finner du designere innenfor blant annet mote, tekstil,
møbler og glass og noen av de mest kjente er kanskje Anna Holtblad,
Acne, Filippa K, Karin Rodebjer, J Lindeberg, Efva Attling og Bruno
Mattson!

Berg-Hansen Grupper&konferanser • Pb. 789 • Rådhusgaten 3 • N-4666 Kristiansand
Tlf.: 38 12 21 60 • Faks: 38 12 20 01 •
Org. nr.: 979 512 732 • Konto nr.: 6318.05.03880 • IATA-nr.: 60-2 3045 0

SØNDAG 7. APRIL
Kl 05.00
kl 06.00
kl 07.05
kl 09.00
kl 10.10

Oppmøte på Kjevik
Avreise fra Kristiansand til København med Widerøe
Ankomst København Kastrup
Avreise fra København til Stockholm
Ankomst Stockholm Arlanda
Dere møtes på flyplassen av en guide

kl 10.30

Buss fra flyplassen til Vasa Museum. Avreisetiden avhenger av hvor raskt
dere får bagasjen og er ute i ankomsthallen.
På vei til Vasa Museum blir det en kort og informativ sightseeing

Kl 12.00

Ca ankomst Vasa Museum

Kl 12.30

Lunsj
Etter lunsj blir det en interessant omvisning med guide.
Vi deler dere i to grupper.
VASAMUSEET
Adresse: Galärvarvsvägen 14, 115 21 Stockholm
Lunsj meny:
▪ Vasas egna köttbullar med kremsaus og tyttebær og syltet agurk
▪ Brød og smør
▪ Mineralvann og kaffe

Vasamuseet er et museum ved Galärvarvet på Södra Djurgården i
Stockholm. Det regnes som en av Stockholms største turistattraksjoner,
med cirka 800 000 besøkende årlig. På Vasamuseet kan man se alt som ble
funnet fra Regalskipet «Vasa» som sank ved Beckholmen i 1628 og ble
berget i 1961.
Utenfor museet finnes flere andre nyere museumsfartøy, som fyrskipet
«Finngrundet» og isbryteren «St. Erik».
Museet fikk sin form etter en internasjonal arkitektkonkurranse, vunnet av
Månsson & Dahlbäck Arkitektkontor. Bygget fikk Kasper Salin-prisen i 1990.
Kl 15.30
Kl 16.00

Buss til hotellet
Ca ankomst hotellet
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CLARION HOTEL AMARANTEN, 4****
Kungsholmsgatan 31
104 20 Stockholm
Tlf (+46) 8 692 52 00

Når du entrer Clarion Hotel Amaranten møter du et boutiquehotell i
storformat - spennende design inspirert av 60-tallet og et unikt utvalg av
mat og drikke. Hotellet ligger i sentrale Stockholm i den fasjonable bydelen
Kungsholmen.
I nær gangavstand finner du shopping og restauranter, og det tar kun ca 15
minutter å spasere til Stockholms sentralstasjon og Stadshuset.
På hotellet finner du Amaranten Restaurant Bar & Lounge, som er en
restaurant med en spennende og omfangsrik meny.
Her serveres alt fra en rask espresso i baren til internasjonale a la carte
retter. Ved siden av finner også O’Learys.

Ettermiddag og kvelden til fri disposisjon
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MANDAG 8. APRIL
Frokost på hotellet - Frokost er fra klokken 06.30 - 09.30
Kl 09.00
Kl 09.30

Buss fra hotellet til Pumpestajonen
Adresse: v/Operakällaren i Kungsgården
Ankomst Pumpestasjonen

Kl 11.30

Buss fra Pumpestasjonen til Bromma
Baguett og 1 drikke i bussen (spises når dere kommer frem)

Kl 12.00

Ankomst Bromma
Adresse: Bromma RV, Drotningholmsvägen 490, 16839 Bromma

Kl 15.00
Kl 15.30

Buss tilbake til hotellet
Ca ankomst hotellet

Kl 16.30

Buss fra hotellet til Gamla Stan og middag der

Kl 17.00

Middag på en av de koselige restauratene i Gamla Stan

FEM SMÅ HUS
Nygränd 10, S-111 30 Stockholm
Tlf (+46) 8 10 87 75

I hjertet av Gamla Stan, et steinkast fra det Kongelige slott og Nobelmuseet
og like ved statuen av St Göran & Draken, finner du restauranten
Fem Små Hus; en førsteklasses restaurant og stilfulle konferanselokaler og
salonger under samme tak.
Fem Små Hus er en riktig klassiker i Stockholm, og allerede på 1600-tallet
lå det en restaurant i disse lokalene. Restaurantens ni vakre hvelv strekker
seg over fem hus – og derav navnet.
MENY
Toast Skagen ”Fem små hus” (Mix of Swedish shrimps on toast)
Kalvfilé serveras med rödvinssås och potatisgratäng
Fillet of Veal with red wine sauce and potato gratin
Cheesecake med säsongens frukt
Cheesecake with fruit of the season
Drikke: 2 glass husets vin & kaffe
På egenhånd tilbake til hotellet etter middag

4

TIRSDAG 9. APRIL
Frokost på hotellet fra kl 06.30 – 09.30
Dere må sjekke ut fra rommene senest kl 12.00.
Dere kan sette bagasjen på hotellets bagasje rom til det er tid for å dra til flyplassen
Kl 09.30

Oppmøte i hotellets lobby

Frivillig:

En vandring i urban overvannshåndtering.
Ola har undersøkt og funnet en del tiltak som er gjort i Stockholm, både av
gammel og nyere dato. Med utgangspunkt i hotellet er det planlagt en
vandring for å se på disse tiltakene.
Fra hotellet spaserer vi til Polishusparken, Grubbensparken og
Kronobergsparken som alle ligger innen et par hundre meter fra hotellet. En
park i urbane strøk er overvannshåndtering i seg selv, men vi ser også etter
tegn til ytterligere tiltak. Fra Kronobergsparken går turen videre til
Rålambshovparken hvor det for tiden etableres tiltak konkret for
overvannshåndtering. Utførelsen av dette prosjektet strekker seg fra 20182020, jf. fremdriftsplanen skal det her være etablert et nedsenket vannspeil.
Er vi heldige er de i gang med ytterligere arbeider når vi er der.
For de som ikke ønsker å være med på vandring inviterer vi også til en
befaring av overvannsløsning som er etablert i Pipersgatan like ved hotellet
kort tid før avreise fra hotellet.

Alterntativ: For de som ikke ønsker å være med på vandringen er det mange muligheter
hvis man vil se litt mer av byen på egenhånd.
BÅTTUR

En båttur i den vakre skjærgården er et must når man er i Stockholm og har litt tid
til overs. Skjærgården ligger bare noen minutter utenfor sentrum, men allikevel som
en egen verden med nærmere 30 000 øyer, holmer og skjær, fra Arholma i nord til
Landsort i sør, hver med sin egen karakter.

GÅ PÅ MUSEUM

Stockholm er en av verdens museums-tetteste byer. Og av sammenlagt hundre
museer er cirka tyve med kunst og arkitektur. ABBA MUSEET er mer enn et vanlig.
Her finner medlemmenes klær, gullplater, originale ting og minner mm

Kl
Kl
Kl
Kl
Kl
Kl

14.30
15.30
17.30
18.30
19.55
20.40

Buss fra hotellet til flyplassen
Ca ankomst Arlanda
Avreise med SAS til Oslo
Ankomst Oslo Gardermoen
Avreise fra Gardermoen til Kristiansand med SAS
Ankomst Kristiansand Kjevik
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