
Stockholm 23-25/4  

 
tisdag 23/4  
08:00  Samling Göteborgs central, vi träffas vid spår 6  

08:34 Tåget avgår från Göteborg central  

 Medhavd lunch ätes 

11:40 Tåget ankommer Stockholms central  

Incheckning på:  

STF STOCKHOLM/AF CHAPMAN & SKEPPSHOLMEN VANDRARHEM 

Vi tar oss till Tekniska museet.  

Mellanmålet ätes  

Tekniska museet, robotlabb  

Middag på Agaton i Gamla stan 

 

onsdag 24/4  
Väckning  

Frukost på hotellet.  

Promenad till Vasamuseet 

Guidad tur på Vasamuseet  

Lunch på Vasamuseet 

Promenad till riksdagen  

Studiebesök på riksdagen  

Shopping i Gallerian 

Middag och bowling 

 

torsdag 25/4  
Väckning och packning  

Frukost på hotellet.  

Rundvandring i Gamla Stan  

Vaktavlösningen 

Lunch  

14:32 Tåget avgår från Stockholm C  

17:35 Tåget ankommer Göteborg C  
 

 



Packlista och information:  

o Kläder för alla väder, bra skor är nödvändigt för vi kommer att gå 

mycket.  

o Toalettartiklar  

o Till uppresan tas medhavd lunch och mellanmål med. Lunchen äter vi på 

tåget när vi närmar oss Stockholm och mellanmål äter vi senare under 

dagen. Så packa rätt stor matsäck. Obs! Inget godis eller snacks ska tas 

med (gäller hela resan). 

o Fickpengar: Max 500 kr (för ev. shopping i Gallerian). Enda inköp 

eleverna kan tänkas behöva göra är lite godis och snacks för hemresan, 

resten står skolan för.  

o Om eleverna har med sig egen elektronik är det under familjens ansvar. 

Skolan ansvarar inte för medhavd elektronik. Mobiltelefonerna kommer 

att samlas in under natten för att eleverna ska få en bra nattsömn. Då 

ansvarar naturligtvis de vuxna som har hand om telefonerna för dem. 

o Lakan och handdukar behövs inte, finns på hotellet.  

o När det gäller dit- och hemresan startar och slutar eleverna vid Göteborgs 

central. Tänk på miljön, försök samåka. 

 

Det kan vara bra att packa i en väska med hjul eftersom vi kommer att 

promenera en bra bit med vår packning. En liten ryggsäck är bra att ha för de 

saker som ska med under dagarna. 

 

Har ni några frågor är det bara att maila.  

 

Behöver ni nå oss under resan kommer vi ha med oss en telefon. Numret får ni 

innan resan. 

 

Tomas och Pia 


