
INFORMATION ANGÅENDE GUSTAV VASA-TUREN DEN 26-27 MAJ

MÅSTE JAG VARA HISTORIEINTRESSERAD FÖR ATT ANMÄLA MIG?
Grundidén för denna aktivitet är att du gillar att köra mc i grupp och att du är lite nyfiken på 
vilka Gustav Vasa och hans familj var. Du uppskattar att åka mc ett antal mil för att stanna vid 
”en viktig Gustav Vasa-plats” och få höra en del av berättelsen om Kung Gösta och hans 
familj. 

VART SKA VI?
Vi börjar med att köra upp till det område som Gustav Vasa växte upp i – Vaxholmsområdet.
Där får vi bl.a. möjlighet att besöka det privatägda Rydboholm Slott. Slottet där Gustav Vasa 
förmodligen föddes. Därefter åker vi mot norr för att slutligen övernatta i Gimo. Efter en god 
natts sömn så kör vi mot Örbyhus (där Erik XIV dog av ärtsoppa) för att sedan sikta in oss på 
Uppsala, där vi bl. a. stannar till vid domkyrkan (Gustav Vasas grav). Mot Östergötland!

HUR LÅNG ÄR TUREN?
Totalt har du kört runt 60 stressfria mil när vi är tillbaka till Östergötland.

VAR SKA VI SOVA?
För den här turen har vi valt lyxa till det lite extra vad gäller hotell och middag.
Därför har vi bokat in oss i en historisk miljö, Gimo Herrgård, Sveriges första gustavianska 
herrgård – byggd under 1760-talet.  Här erbjuds vi ett Herrgårdspaket, som inkluderar hotell-
rum och en 3-rätters middag för 1495:-.  Se info. på www.gimoherrgard.se.

VAD KOSTAR DET?
Den exakta kostnaden för att köra denna tur kommer att framgå av det kommande 
anmälansunderlaget här på SMC webb. 

VAR SAMLAS VI OCH HUR DAGS GÖR VI DET?
Vi samlas vid COOP parkering, Norrköping den 26 maj kl. 0745-0800.  Det finns möjlighet 
att ansluta under vår färd mot Stockholm. Vi är åter till Norrköping den 27 maj ca. kl. 1830.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Se vidare i kommande information här på SMC webb. Senaste datum för anmälan är den 4 
maj. Det kan tyckas vara långt innan körningen, men det beror på att vi ska kunna reglera 
antal rum på hotellet inom avbokningstiden.

KONTAKTPERSONER?
Information ang. anmälan och kommendantur: 
- Frank Lindström, 011-10 12 61, 0708-72 32 16. lindstrom.frank@telia.com
Information om det historiska upplägget:
-Ted Ytterström. 011-16 33 30, 0722-40 49 53. ted.ytterstrom@tele2.se

Välkomna till en inspirerande MC-utflykt
Ted Ytterström och Frank Lindström

mailto:ted.ytterstrom@tele2.se

