
 

 

 

Inbjudan till Drottningholm Slott den 23 maj kl. 10.00 
 

 
 
Deltagare: Medlemmar och ev. en medföljande. 

Samling: Den 23 maj senast kl. 09,45 vid Klara/Mälarstrandskajen  

Program: Resa med båt från Klara/Mälarstrandskajen till Drottningholm inkl. 2 st. guidade visningar, 

dels Drottningholms Slott och dels Slottsparken. På egen bekostnad finns: kaffe/te och fralla på 

båten samt Grupplunch eller kaffe på Karamellan. Se program på nästa sida.  

Kostnad: För medlem 210 kr, och för medföljande 310 kr. 

Anmälan:  Senast den 7 april vill vi ha Din anmälan online via hemsidan wp.spkj.se. Välj  

Aktiviteter/Drottningholm och Skicka, eller på nedanstående talong om Du inte har internet. 

Minimum 20 personer. Vid överbokning (max 30 personer) gäller kölista. 

Betalning: Senast den 14 april får du besked om du har kommit med eller är på väntelista. Därefter bör 

inbetalning ske snarast till Klubbens Plusgirokonto nr 38 74 25-2, eller Swish-konto 123 400 

2747 och måste vara klubben tillhanda senast den 20 april. Det är viktigt att du vid båda 

betalningssätten anger ditt namn och att det gäller Drottningholm. 

OBS! Anmälan är bindande och förhinder anmäls snarast till samordnaren. 

 

Förhinder: Avbokning eller frågor kan göras till samordnaren Mona Dahl Kvist. Tfn 070-974 36 29 

VGV! 

___________________________________________________________________________________________ 

Jag/vi anmäler mig/oss till utflykt till Drottningholms Slott den 23 maj 2019 

Medlem:__________________________ Tfn_____________________________________ 

Medföljande:_______________________ 

Anm:______________________________________________________________________________ 

Ja tack, jag/vi vill gärna äta lunch på Karamellan       antal pers.  

Jag tack, jag/vi vill gärna äta smörgås och kaffe på Karamellan         st. Du väljer själv det Du önskar 

 (Fyll i uppgifterna och stoppa talongen i ett kuvert, frankera och skicka till:  

  Pensionärsklubben, SAAB, 175 88 Järfälla) 

  

       



 

 

 
 

 

Program för den 23 maj Drottningholms slott 
 

Kl. 09,45  Samling vid Klara Mälarstrand och ombordstigning på Strömmas båt, båtens namn meddelas i 

bekräftelsen.  

Kl. 10,00  Strömmas båt avgår till Drottningholm. Ombord finns möjlighet till kaffe, te och ev. tilltugg på 

egen bekostnad  

Kl. 11,00  Båten ankommer till Drottningholms brygga. Därefter vandrar vi upp till slottet och den guidade 

visningen som börjar kl. 11.30. Visningen tar ca 45 minuter 

 Enligt de regler som De Kungliga Slotten har, är det: 

 ”Citat.” inte tillåtet att medföra större väskor på De Kungliga Slotten.   

 Fotografering är tillåten för privat bruk - dock utan blixt/lampor, stativ, selfiepinne eller annan fast 

utrustning - så länge det inte stör övriga besökare, visningar eller annan verksamhet” slut Citat” 

Kl. 12,20  Här har vi tid till att, på egen bekostnad, äta lunch på Karamellan eller ta en smörgås och kaffe. Vi 

har 1 timme och 10 minuter på oss innan det är dags för nästa visning. Det går att boka plats på 

Restaurangen Karamellan så jag vill gärna veta om Du/Ni vill äta. 

Kl. 13,30  Samling vid Guldgrinden mot Slottskyrkan för en guidad visning av Parken till 14,15.  

 Därefter är det hemresa på egen hand med SL buss till Brommaplan. 

 Vid Brommaplan kan man ta buss 117, som går till Spånga och Pendeltåg, eller Tunnelbana.  

 Allt efter var och ens eget behov 

 

Grupplunch a 195;-/pers.:  

Rimmad lax med dillstuvad potatis, picklad senap, Citron & dill 

Varmrätt, smör, bröd, entrésallad, bordsvatten, kaffe och liten sötsak ingår. 

 

 Eller om Du bara vill ta Kaffe eller te + bakverk eller Smörgås: Välj på plats mellan 

  Kaffe och Kanelbulle eller Wienerbröd 55,- 

  Kaffe och Drottningholmsbakelse 83,- 

  Kaffe ost och skinkbaguette á 85,- 

  Kaffe Karamellans Räksmörgås 145,- 

 

Glöm inte bekväma skor, kamera och paraply. Paraply är en bra försäkring mot dåligt väder. 


