
 
Studieresa till Vadstena i projektet St Olav Waterways – Preliminärt program 

 
tis 3/10  
Kvällstur med Viking Line från Åbo, Åland alternativt med Eckerölinjen för ålänningarna (det senare förutsätter att man 
själv bokar övernattning 3–4.10 i Sverige, förslagsvis i Tyresö. 
 
ons 4/10 
02:30 Avfärd från Hudiksvall 
Körtid 3,5h, möjlighet till en längre eller två kortare pauser. 
Möjlighet att stiga på i Söderhamn, Gävle och Uppsala. 
(06:30 Viking Line lägger till) 
senast 07:00 Avfärd från Viking Lines terminal, Stadsgårdskajen 
(30 min till Tyresö) 
07:30 Morgonfika + presentation, totalt 1h 15 min, på Tyresö Pilgrimscentrum 
08:45 Start från Tyresö 
(endast en kort paus längs vägen) 
11:45 Ankomst till Vadstena. Inkvartering vid Vadstena Folkhögskola 
12:00 Lunch, Folkhögskolan 
13:00 Minikonferens på Folkhögskolan 
Se särskilt program 
senast 17.15 Minikonferensen avslutas 
Middag på egen hand 
Fritid 
 
tor 5/10 – Heldag i Vadstena 
Frukost 
09:00 Tidegärden i Klosterkyrkan, plus kort guidning där. Kaffe efteråt. 

10:00 Pilgrimsvandring med Pilgrimscentrum i Vadstena 
13:00 Lunch på Folkhögskolan 
Fritid 
Studiebesök i Pilgrimscentrum, Birgittasystrarna.  Klostermuseet. Promenad i centrum. 
Middag tillsammans 
  
fre 6/10 
Frukost 
08:00 Avfärd från Vadstena 
09:00 Studiebesök vid UrNatur i Ödeshög inkl. lunch och diskussion. 
12:00 Avfärd mot Stockholm 
15 min. paus längs vägen 

ca 16:30 ankomst till Stockholm, Cityterminalen 
Anslutningsbuss till Grisslehamn avgår kl.17:30 från Cityterminalen. 
Anslutningsbuss till Viking terminalen. (Biljett till anslutningsbuss köps av resenären själv på plats.) 
20:00 Viking Line avgår från Stockholm 
20:00 Eckerölinjen avgår från Grisslehamn 
Bussen kör tillbaka till Hälsingland med middag/fika på vägen. Ankomst till Hudik kring kl. 20:30. 
 
Resans pris: 333€/ pers. exkl. resor till och från Stockholm. Priset inkluderar inga måltider, förutom frukost i Vadstena och 
frukt under minikonferensen. Alla andra måltider betalas av resenärerna själva på plats.  
Resebyrå Rusalka förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet och även att höja resans pris, om färre än 35 
personer anmäler sig. Alla finländska och åländska partners ansvarar för att biljetter till och från Sverige köps åt den egna 
gruppens resenärer. 

 


