
Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. 
 

 

  

 

”All shook up. Musikal med låtar och inspiration av Elvis Presley” på 
Raseborgs sommarteater söndagen 31.7.2022 
 

Programmet 
 
Kl. 9.00 Start från Åbo busstation  
 
Kl. 10.15 tar vi en paus och besöker Kasvihuoneilmiö vid gamla Helsingsforsvägen. Det finns 

en cafeteria om någon vill avnjuta en kopp kaffe med tilltugg. Ingår dock inte i priset. 
 
Kl. 11.15 Färden fortsätter mot Svartå slott där vi äter lunch ca. kl. 12.00 
Kl. 13.15  fortsätter vi mot Raseborgs slott. 
 
Kl. 14.00 Guidad tur på Raseborgs slott för dem som vill. Guidningen ingår i priset men inte 

inträdesavgiften. Museikort gäller som betalning. Priset för inträdet är annars 8 €. 
Observera att de övre våningarna i Raseborgs slott inte är anpassade för 
rörelsehindrade. 

 
Kl. 16.00 ”All shook up, Musikal med låtar inspirerade av Elvis Presley” 
 
Kl. 19.00 startar vi hemåt mot Åbo 
 
Priset är 80 € och förutsätter att minst 30 personer deltar. Blir vi 20-29 personer är priset 92 €. I 
priset ingår teaterbiljetten, bussresan, lunchen på Svartå slott och guidningen i Raseborgs slott. 
Kaffe med tilltugg i Kasvihuoneilmiö och inträdesavgiften till Raseborgs slott ingår inte.  
 
Sista anmälningsdagen är 25.6.2022 och sista betalnings- och annulleringsdagen är 30.6.2022. 
 
Resan betalas in på Åbo Pensionärsklubbens konto FI75 6601 0010 7439 79. Obs! Nytt 
kontonummer. 
 
Kontaktperson: Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel. 040 572 2469. 
 
Annullering av resan: Vi ber alla som deltar i våra resor att observera, att anmälningen är 
bindande efter sista annulleringsdagen. Annullerar du efter det, måste vi tyvärr debitera resan 
även om du får förhinder. Vi måste nämligen betala våra samarbetspartners för det antal personer 
vi har anmält då annulleringstiden går ut. Se därför till att era reseförsäkringar är uppdaterade i 
synnerhet nu under coronatider. 
 
Annulleringen skall göras antingen per e-post eller textmeddelande till den person som finns 
angiven som kontaktperson i reseprogrammet. 
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