Välkommen på Vårutflykt 22 maj 2013!
DAMKLUBBENS

VÅRUTFLYKT GÅR TILL

PRINS EUGENS WALDEMARSUDDE BL A

Kl 0915 ca Kaffepaus på Sillekrog. Medhavd eller handla på
Sillekrog.

Faktaruta
 Avresa onsdag 22 maj
2013

Kl 1115 har vi bokat en guidad tur som kommer att visa
sällskapsvåningen med konstsamling, innebär information om
Waldemarsudde och Prins Eugen, detta tar ca 30 min.

 Kl 0800 från
Teatergatan, Norrköping
 Pris 480 kr/pp

Efter detta blir det en visning på ca 30 min av utställningen om
Eva Bonnier. Ett inressant levnadsöde om en kvinnlig konstnär
som var verksam under senare 1800-talet. Den belyser hela Eva
Bonniers konstnärskap och lyfter särskilt fram hennes
koloristiska verk som tillkom under 1880- och 1890-talen. Just
under den tiden framstod Eva som en av de främsta kvinnliga
konstnärerna under sin tid.

I resans pris ingår:
Bussresa
Inträde och guidad tur på
Waldemarsudde.
Lunch Kaknästornet
Besök på Rosendahls trädgård

Kl 1230 Lunch på Restaurang Kaknästornet. Hiss och
hänförande utsikt över Stockholm ingår.

Kl 1430 åker vi vidare till Rosendahls Trädgård där vi fritt
flanerar runt och bara njuter av allt vi ser. Dricker en kopp
kaffe, äter glass eller vad som önskas!

När vi sedan ca kl 1630-1700 känner oss redo beger vi oss
åter till Norrköping och Teatergatan. Hemkomst ca kl 1900.

När du gör din anmälan skall
även maten beställas.
 Wallenbergare
(kalvfärsbiffar) med
potatispuré, gräddsås,
lingon och gröna ärter.
 Halstrad lax,
hummerhollandaise, kokt
potatis.
 Sallad, smör o bröd.
Kaffe/the och liten kaka.
***********************

VARMT VÄLKOMNA TILL EN UPPLEVELSERIK DAG
OCH MED FÖRHOPPNING ATT VÄDRET ÄR MED OSS!

STYRELSEN

Resan skall vara betald till Odd
Fellows postgiro 106488-0
senast 22 april. Vid sjukdom
erhålls pengarna åter. Bussen
tar 49 passagerare. Din anmälan
är giltig när du gjort din
inbetalning till postgirot.

Anmälan görs senast 22 april till:
Solweig Andersson 011-594 02/0709-62 88 37 eller soan_97@hotmail.com

