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Svenska Resebyrân. 

Specialprograrn för 

ü Sänskapsturerna ü

Stockholm och dess omgifningar. 
Fr. fo. m. den .................... .. t. o. m. den ..................... _. 

Första dagen. 

Deltagarne samlas kl. 8,45 f. m. i Kungsträdgården vid 
Carl XII:s staty. 

Precis kl. 9 f. m. Vagnspromenad: Kungsträdgården, Sture- 

gatan till Idrottsparken, som beses. Derifrân Karlavägen-Narva- 
vägen-Friesenspark-Rosendal-Skansen, der uppehåll göres 0:a 
1 timme. Derefter till Utställningen, der frukost intages kl. 12 
m. i hufvudrestauranten. Eftermiddagen tillbringas på utställ- 

ningen, der följande specialutställningai beses: Turist- och Sport- 
utställningen, Sagogrottan och Camera obscura. Middag kl. 6 
e. m. på Hasselbacken. 

Andra dagen. 

Deltagarne samlas kl. 8,30 f. m. vid Carl XII:s staty. 
Med ångbât kl. 9 f. im. från Riddarholmen till Drott- 

ningholm. Slottet beses. Kl. 11,30 f. m. frukost på Drottning- 
holms restaurant. Kl. 1 e. m. återfärd till Stockholm. Besök 
i Riddarholmskyrkan. Kl. 6 e. m. middag i Berns salonger. 

Tredje dagen. 

Deltagarne samlas kl. 8,15 f. m. vid Carl XII:s staty. 
Promenad: Vesterlånggatan till Räntmästaretrappan. Deri- 

från kl. 8,45 f. m. med båt till Nackanäs. Frukost kl. 11 f. m. Från 
Nackanäs med jernväg kl. 1,15 e. m. till Stadsgârden. Derifrån med 

färja till utställningen der specialutställningarne Bibliska Galle- 
riet och Gamla Stockholm beses. Middag kl. 6 e. m. på Råd- 
huskällaren inom Gamla Stockholm. 

Fj erde dagen. 

Deltagarne samlas kl. 9 f. m. vid Carl XII:s staty. 
Promenad till Nationalmuseum, som beses. Kl. 11 f. m. med 

ångslup till Gustaf III:s staty och promenad till Katrinahissen. 



Uppfärd med hissen till Mosebacke. Frukost der kl. 11,30 f. m. 
Kl. 1 e. m. återfärd med hissen till Stadsgården. Promenad 

Österlånggatan till Kongl. Slottet, hvars festivitetsvåning beses 

jemte lifrustkammaren. Kl. 4,15 e. m. från Gustaf III:s staty 
med ângbâten »Gustafsberg» till Saltsjöbaden. Middag kl. 6,30 
e. m. å Saltsjöbadens restaurant. Återfärd sker med tåg, som 

afgåi- från Saltsjöbaden hvarje hel timme. *

Femte dagen. 

Deltagame samlas kl. 8,45 f. m. vid Carl XII:s staty. 
Promenad till Saluhall enpâ Hötorget, som besökes. Vidare 

genom Tunneln till Humlegården der Linnés och Schéeles statyer 
beses. Från Humlegården med spårvagn till Kungsträdgården. 
Frukost kl. 11,30 f. m. i Blanchs kafé. Kl. 1,30 e. m. från 
Carl XII:s torg med ångslup till Djurgården. Besök i Utställ- 

ningen. Specialutställningar: hlarinskådespelen och Teaterut 

ställningen. Middag kl. 6 e. m. på utställningens hufvudrestau- 
rant. 

Obs-J Programmet för hvarje dag afslutas med middagen. 
Med femte dagens middag afslutas Sällskapsturen. 

› Kg? Byrån förbehåller sig att event. vidtaga sådana förändrin- 
gar af programmet som förhållandena nödvändiggöra. 

Önskar någon göra utflykter till andra Stockholms omgif- 
ningar, såsom till Gripsholm, Skokloster m. fl. ställen, åtager sig 
Svenska Resebyrån att anordna dylika på särskild beställ- 
ning. 

Stockholm, Stellan Ståls Boktryckeri, 1897. 


