Arlanda Flygmuseums vänner
Det är en ideell organisation som, i december 2002, träffade en överenskommelse med Luftfartsverket, Stockholm
-Arlanda och Tekniska Museet om att återuppta verksamheten med fokusering på restaurering och uppdatering av
flygplan och utrustning av stort historiskt värde, registrering av föremål i samlingarna samt visning av museet i
begränsad omfattning för specialister och grupper med nära anknytning till flygverksamhet.

Linnéträdgården/museum
Innanför grindarna på Svartbäcksgatan finns Linnés egen botaniska trädgård. Växtkvarteren är uppdelade i ettåriga
och fleråriga växter och ordnade i klasser efter Linnés sexualsystem. Totalt odlas 1300 arter i den undervisningsträdgård som anlades av Olof Rudbeck d ä 1655. I trädgården finns café och restaurang. Carl von Linnés professorshem 1743-1778, en kulturhistorisk pärla beläget i Linnéträdgården. Linnés hem är idag museum och visar den
världsberömde botanistens vetenskapliga gärning med utställningar i bibliotek, skrivkammare och naturaliekabinett. Det stämningsfulla 1700-talshuset är också möblerat med i huvudsak originalföremål - kläder, textilier, porslin och möbler - som berättar om livet hemma hos familjen Linné.

Uppsala Domkyrka/museum
Skandinaviens största och högsta kyrka, påbörjad omkring 1270 och invigd 1435. Svenska kyrkans rikshelgedom.
Erik den heliges skrin, predikstol från barocken, moderna väggtextilier. Gravkyrka för bland andra Gustav Vasa
och Johan III, Carl von Linné, Olof Rudbeck, Nathan Söderblom. Skattkammaren med guld, juveler och textilier i
världsklass. Butik och information. Café i Domkyrkocentrum. Begränsat tillträde för andra än deltagarna när viss
verksamhet pågår. Textilsamling av världsklass. Medeltida biskopsdräkter, drottning Margaretas gyllene klänning
och kläderna som bars vid Sturemorden. Drottning Kristinas guldkalk, regalier ur den kungliga Vasagraven och
mycket annat.

Botaniska trädgården
Uppsala universitets botaniska trädgård är Sveriges äldsta, grundad 1655. I Botaniska trädgården finns mer än
9000 växtarter från hela världen: kulturväxter, träd och buskar, fjäll- och ökenväxter samt färgsprakande sommarblommor. I orangeriet växer kaktusar, Linnés lagerträd, fikon, apelsin, olivträd och lagerolvon. I Tropiska växthuset kan du se växter från öken, regnskog, stäpp och savann. Välkommen till en trädgård där forskning, undervisning och bevarande av biologisk mångfald går hand i hand med skönhet, rekreation och bildning.

Hålltider:
Avresa Hemorten
09:00 Besök med Fm fika vid Arlanda Flygmuseums vänner
12:15 Besök vid Linnéträdgården samt museum
14:00 Lunch
15:00 Besök vid Uppsala Domkyrka samt museum
17:00 Besök vid Botaniska trädgårdarna i Uppsala
19:00 Hemresa
Åter hemorten
Kontakt Viby Buss AB för offert.

Kontaktinformation
E-mail: leif@vibybuss.com
Telefon: 0589-121 85.
Fax: 0589-183 99

För mer info gå gärna in på vår hemsida...

www.vibybuss.com

