
Möt den uppskattade operasångerskan som på ett personligt 
sätt presenterar sin hembygd. En dagsutflykt i vacker skärgårds-
miljö där vi får uppleva Knut Wallenbergs pärla från 1889 och 
följa den intressanta utvecklingen fram till dagens Saltsjöbaden. 
Mycket har hänt sedan Linnéas mamma cyklade med barnen i ur 
och skur från Älgö till förskolan i Solsidan. 
Linnéa guidar oss ut mot Saltsjöbaden där vi lär oss mer om samhällets 
spännande historia. Vi stiftar bekantskap med kända Saltsjöbadsbor från 
förr och nu. Vid anrika Grand Hotell ligger det mysiga gamla stationshuset. 
Här stannar vi för en frivillig fika och vid vackert väder tar vi en kort prome-
nad ut till Restaurantholmen. Därefter får vi en guidad rundtur med buss i 
samhället och besöker bl a Älgö och Solsidan. 

Vi tittar på kulturhistoriska platser och byggnader varvat med lite lättsamt 
skvaller. Före lunch får vi en personlig visning av Isaac Grünewalds villa – 
ritad av Ferdinand Boberg. Här tas vi emot av de nuvarande ägarna Gunnel 
& Johan  Öhlin som berättar närmare om den store konstnären. En riklig och 
god lunch avnjuter vi på Plyms Skärgårdskrog vackert belägen invid Moran-
viken, platsen för ett tidigare legendariskt båtvarv.

Vi besöker Uppenbarelsekyrkan, ritad av Ferdinand Boberg och smyckad 
av Olle Hjortzberg, Carl Milles m fl. Här bjuder vår guide på en musikalisk 
upplevelse…
Linnéa hälsar dig varmt välkommen till en härlig dag tillsammans!

SALTSJÖBADEN & SOLSIDAN  
- med Linnéa Sallay

FAKTA

PRIS:                          
PLATS FÖR DATUM 

I PRISET INGÅR
•  Bussresa  
•  Visning Grünewaldvillan 
•  Lunch inkl kaffe med efterrätt 
•  À capella-konsert sång/fiol i  
    Saltsjöbadens kyrka 
•  Linnéa som guide & reseledare 
•  Besök & inträden enl program

AVRESA: 09.15
Cityterminalen el alternativ avreseort

ÅTER: ca 16.30

Antal deltagare: min 35/max 50

ANMÄLAN
Föreningens Namn 
Reseombudets Namn samt 
mail/tel

Betalning till: Föreningens PG 
eller BG 
Sista anmälnings/betaldatum:

För information och bokning av 
denna tur: 073-500 62 82 
linneasallay@hotmail.com 

Arrangör: Linnéa Sallay, www.linneasallay.se, i samarbete med Viatour Group

        Grand Hotell

                          LINNÉA SALLAY
                         Auktoriserad 
                         Stockholmsguide
                         Sångerska & Violinist

           Vy från Grünewaldvillan


