
              Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f. 

 

Wiurila gård och Raseborgs sommarteater lördagen 6 augusti 2023 

I år börjar vi vår traditionella kultur- och sommarteaterutfärd med ett besök i Wiurila gård, 

där Ann-Marie Aminoff guidar oss runt i herrgården. Vi har även tid att bekanta oss med 

herrgårdens 10-års festutställning ”Tidens alkemi”. 3-rätterslunchen avnjuter vi i Wiurilas 

egen restaurang innan vi åker till Raseborgs sommarteater. 

Årets föreställning är den tokroliga musikalen SPAMalot. Den är löst baserad på filmen 

Monty Pythons galna värld (originaltitel Monty Python and the Holy Grail). 

Program 

Kl. 9.30  Start från Åbo busstation, plattform 10.  

Kl. 10.30-12.30 Anne-Marie Aminoff guidar oss i Wiurila gårds huvudbyggnad och 

  vagnslider. Vi har även möjlighet att bekanta oss med Wiurila 

  gårds 10-årsjubileumsutställning ”Tidens Alkemi”. 

klo 12.30-14.00 3-rätters lunch i Wiurila gårds restaurang 

Kl. 14.00   Fortsätter vi till Raseborgs sommarteater där vi ser musikalen 

  SPAMalot kl. 16.00. 

Tillbaka i Åbo är ca. kl. 21.00 

 

Priset för resan är 110€. I priset ingår bussresan, guidningen, inträdesavgifterna, 3-rätters 

lunchen och teaterbiljetten. Minst 27 personer måste delta för att resan skall bli av. 

Kontaktperson är Leena Sjöblom, e-post leena.sjoblom@pp.inet.fi, tel. 040 572 2469. Du 

kan antingen anmäla dig via Hemsidan bakom fliken Kalender eller till Leena per e-post 

eller textmeddelande.  

 

 



Sista anmälnings- och annulleringsdagen är 6.7.2023. Resan skall betalas senast 

8.7.2023 på Åbo Svenska Pensionärsklubb r.f.’s konto FI75 6601 0010 7439 79. Skriv 

Raseborg i meddelandefältet. 

Annullering av resor: Vi ber alla som deltar i våra resor att observera, att anmälningen är 

bindande efter den angivna sista annulleringsdagen. Annullerar du efter det, måste vi 

tyvärr debitera resan även om du får förhinder. Vi måste nämligen betala våra 

samarbetspartners t.ex. restaurangen eller teatern för det antal personer vi har anmält då 

annulleringstiden går ut. Se därför till att era reseförsäkringar är i kraft och uppdaterade. 

Annulleringen skall göras antingen per e-post eller textmeddelande till den person som tar 

emot anmälningarna och som finns angiven som kontaktperson för resan. 

 

 

 

 

 

 


