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Fløng Operaforening 
Stockholm 30. april – 2. maj 2009 

  
TORSDAG 30. APRIL  
0619 – 1139  Direkte tog fra Københavns Hovedbanegård – Stockholm  
   32 pladser reserveret med pladsreservation    
    
1140 - 1200  Taxa fra Centralstationen til hotellet   

Rie møder jer i ankomsthallen med skiltet ”Fløng Operaforening”, 
hvorfra hun følger jer ud til de bestilte taxaer. Ved ankomst til 
hotellet bydes der på en forfriskning (kaffe/te og småkager) imens 
Rie hilser jer velkommen og fortæller lidt om programmet de næste 
par dage samt besvarer eventuelle spørgsmål. I vil desuden få 
udleveret et bykort over Stockholm centrum.  

 
1200 - 1600 Tid på egen hånd 

Indtag eventuelt en frokost på en af de nærliggende restauranter og 
caféer. Rie kommer gerne med forslag.  

 
1600 – 1900  Opera Manon Lescaut i Kungliga Operan  

Kungliga Operans version af Puccinis første mesterværk 
kærlighedstragedien Manon Lescaut  
Operaen ligger 2000 m fra hotellet eller to stop med tunnelbanen.  
I pausen serveres et glas mousserende vin i operaens magnifikke 
Guldfoyer.   
30 billetter reserveret, endeligt antal skal opgives senest 25. 
februar.  

 
19.30 -   Resten af aftenen er til fri disposition  
 

Operaforeningen arrangerer fælles spisning på restaurant  
Café Milano mod særskilt betaling på 300 kr. pr. person .  
 
Særskilt tilmelding ved bestilling af turen. Betalingen tillægges 
det samlede beløb for turen. 

 
   Restaurant Café Milano 

    
Genuin Italiensk restaurang, utsedd till Sveriges bästa italienska 
krog 2003-2004. Restaurangen har 115 sittplatser och en liten 
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trevlig bar. På kvällen serverar vi en traditionell italiensk meny. 
Restaurangen har vacker utsikt över Kungsträdgården.  
 
3-retters menu: 300 kr. per person  

 
Overnatning på Hotel Rex*** i centrum 

 
FREDAG 1. MAJ  
0800   Morgenmad på hotellet og resten af dagen til fri disposition 

 

1300 – 1900  Rundvisning med besøg på slottet og operaen (backstage) 

  
Glæd dig til en spændende rejse i operakongen Gustav Adolf III´s 

fodspor, der byggede den oprindelige opera på Gustav Adolfs Torg, 

hvor den nuværende opera fra 1800-tallet ligger. Her blev han 

skudt 1792 under en maskerade – en hændelse som har inspireret 

Verdi til at skrive operaen ”Maskeballet”.  Følg med Rie ind i 

operaens lukkede lokaler og få en helt speciel rundvisning.  

 

Ud over en backstage rundvisning på Kungliga Operan inkluderer 

turen et besøg på kongeslottet, hvor vi blandt andet besøger det 

værelse, hvor Gustav III døde efter 13 pinefulde dage. Formodentlig 

af en blodforgiftning efter skuddet af de hagl, som ramte ham i 

ryggen under maskeraden.  Turen slutter i det charmerende Gamla 

Stan, hvor Stockholm tog sin begyndelse. Undervejs gør vi et stop 

på en hyggelig café, hvor vi nyder en kop kaffe/te og hjemmebagt. 

Du vil helt sikkert have et andet forhold til Stockholm efter denne 

inspirerede og interessante tur.  

 

1900- 2400  Middag på restaurant Fem Små Hus i Gamla Stan 

    
Klassisk svensk kælderrestaurant beliggende midt i Gamla Stan, der 

er Stockholms oprindelige bykerne. Restaurantens ni smukke buer 

strækker sig over fem huse, deraf navnet Fem Små Hus. En helt 
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speciel atmosfære hersker i de originale restaurationslokaler fra 

1600-tallet med mange antikke detaljer.  

Her venter en fin smagsoplevelse bestående af en 3-retters menu, 

som hædrer det svenske køkken. Vi starter med et glas 

mousserende vin i en af restaurantens flotte saloner og fortsætter i 

restauranten.  

 
De svenske klassikere menu:  

 Stenbiderrogn med Gräddfil, rødløg og smørstegt brød 

 Rensdyrsfilet med Portvinssauce, rodfrugter og puré af 

mandelkartofler 

 Hvid chokoladeparfait med Hjortron bær 

 
Overnatning på Hotel Rex*** i centrum 
 
 

LØRDAG 2. MAJ  
0800 - 1000  Morgenmad på hotellet og  
 
  

 Sejltur til Drottningholm.  1000 -  
Udsigten til Mälerens strande bidrager til 
den fredfyldte stemning der hersker på 
sejlturen til øen Drottningholm, der med 
to kongelige slotte og det unikke 
slotsteater er et populært udflugtsmål for 
lokale såvel som turister. Det kongelige 
slot og dets omgivelser er optaget på 

UNESCO´s liste over verdensarv. Det er stadig kongefamiliens officielle 
hjemsted, så måske møder du Kronprinsesse Victoria eller Prinsesse 
Madeleine, når du besøger et af de mange lokaler, som er åbne for 
offentligheden. Drottningsholms unikke slotsteater har verdens ældste 
stadig benyttede scene og en kinesisk pavillon, som er givet et besøg. 
Drikkevarer kan bestilles på båden og der findes flere muligheder for at 
indtage frokost og kaffe på øen.  
 
Båden afgår fra kajen Stadhuskajen ved Stadshuset. Der 2000 m eller 4 
stop med tunnelbanen til kajen. Båden afgår kl. 10, men du kan selv 
vælge, hvornår du vil sejle tilbage til Stockholm centrum. Bådene afgår 
fra Drottningholm hver time kl. 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17.  

 
1830 - 2200  Aftenen til fri disposition  

 
Operaforeningen arrangerer fælles spisning på „Operacirkus 
Spagettiopera 11“ i Regina mod særskilt betaling på 500 - 600 
kr. pr. person afhængig af antal tilmeldte. (grupperabat) 
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Foreningen vil også være behjælpelig med billetter til operaen 
„Askepot“ lørdag aften. Pris mellem 500 – 600 kr. 
 
Særskilt tilmelding ved bestilling af turen. Betalingen tillægges 
det samlede beløb for turen. 

 
”Operacirkus -  Spaghettiopera 11” i Regina 
Operaen ligger 1000 m fra hotellet, så I kan spadsere til Regina.   
 

Kom og nyd opera og mad i en uovertruffen 
kombination, som vil tage jer med til en fortryllende 
aften.  
Aktørerne bevæger sig i hele rummet, sangen fylder 
lokalet, mundvandet drypper, brystet hæves og 
publikum griner sobert og friskt.  

Pris inklusiv nedenstående menu: 600 kr.   
 Tvärnöskinka på lingonbröd med krämig linssallad 
 Spaghetti med champinjonsås toppad med varmrökt lax 
 Saffranspanacotta 
 Postevand og kaffe 

 
Overnatning på Hotel Rex*** i centrum 

 
 
SØNDAG 3. MAJ  
0800 - 1000  Morgenmad på hotellet  
 
1000 – 1345  Dagen til fri disposition  

Husk at værelserne senest skal forlades kl. 12, hvorefter bagagen 
kan opbevares gratis i et aflåst rum ved receptionen.  
Butikkerne i Stockholm har åbent om søndagen.  
 
Vi kommer gerne med forslag til sightseeing   

 Sejltur i Skärgården med 30.000 små øer  
 

 Vasamuseet, der udgøres af verdens eneste bevarede skib fra 
1600-tallet, der dengang var verdens største krigsskib med 
en tragisk historie: Det sank efter kun 20 min sejlads og blev 
taget op af havets bund 333 år senere og omdannet til et 
spektakulært verdensberømt museum.  
Entré: ca. 65 DKK  
 

 Moderna Museet är ett självklart besöksmål för dig som är 
intresserad av konst från 1900-talet till idag. Här finner du 
en stor samling målningar, fotografier, skulpturer, 
installationer och videokonst. Samlingen innehåller 
nyckelverk från bland andra Salvador Dalí, Henri Matisse 

mailto:TJEK-IN@TJEK-IN.DK


                                                                    

TJEK-IN TRAVEL * TEL. 44 47 04 14* E-MAIL TJEK-IN@TJEK-IN.DK * WWW.TJEK-IN.DK 

och Pablo Picasso. Entré ca. 55 DKK  
 

 Stadshuset, Stockholms kanske främsta kännetecken 
invigdes 1923 och hålls upp av åtta miljoner tegelstenar. 
Nobelfesten och hundratals andra fester anordnas varje år i 
husets festsalar och här har även de politiker och tjänstemän 
som styr över Stockholm sina kontor. Guidade visningar 
dagligen kl. 10 og 12. 
Entré ca. 50 DKK inklusiv rundvisning på svensk el engelsk 
 

 Shopping: Du får meget for pengene i Sverige grundet den 
favorable kurs og Sveriges designere er ikke at foragte. 
Butikkerne holder åbent om søndagen.  
 

 
1345 - 1421  Taxa fra hotellet til Centralstationen  

Vi har arrangeret taxaer, der venter på jer udenfor hotellet og kører 
jer direkte til centralstationen. Ca. 5 min kørsel.  

 
1421 – 1932  Direkte tog fra Stockholm – Københavns Hovedbanegård   
  
PRISER 
Hotel Rex:  
Per person i dobbeltværelse:  4.300 kr. per person  
Per person i enkeltværelse:  5.100 kr. per person  
Afbestillingsforsikring:   258 kr. per person i dobbeltværelse 

306 kr. per person i enkeltværelse 
EU-Rejsforsikring:    111 kr. per person i alderen 35-70 år 
     115 kr. per person over 70 år  
 
Ovenstående priser er gældende ved min 20 rejsende og inklusiv:  

 Tog København - Stockholm t/r  
 3 overnatninger på Hotel Rex med morgenmad  
 Taxakørsel fra Centralstationen – hotellet med Rie som guide  
 Velkomstmøde med Rie og kaffe/te/småkager  
 Billet til operaen Manon Lescaut, parket med ledsagelse af Rie  
 Et glas mousserende vin i Guldfoyern under pausen  
 Rundvisning med besøg på Kungliga Statsoperan og Kongeslottet med kaffepause 

(kaffe + kage) gennemført af Rie 
 Aperitif og 3-retters menu på restaurant Fem Små Hus 
 Bådtur fra Stockholm centrum – Drottningholm og retur  
 Taxakørsel fra hotellet – Centralstationen  
 Alle skatter og afgifter  

 
Tilmeldingsfrist:  1.03.09 
Depositum:  Kr. 1500,- Ved tilmelding  
Restbeløb:   15.04.09  
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Tjek-in Travel er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1320  
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