12 JULI från ToRa 13.00
OSYNLIG UTSTÄLLNING
Tullvaktsvägen Östermalm

28 JUNI från ToRa 13.00

Entré:-50:-.

Ocean Bus-Sightseeing

Tänk dig att alla ljusen

Ocean Bus kör City-Sightseeing i
Stockholm från både land och
vatten i ett och samma fordon - en
amfibiebuss! Som passagerare
kommer du att få se många av
Stockholms mest kända sevärdheter samtidigt som vår guide
berättar roliga och intressanta
historier om stan. Du kommer även
få uppleva när vår 10 ton tunga
buss kör ner i vattnet och förvandlas till ett fartyg. Detta är
något du inte får missa!

slocknar…
Osynlig Utställning i Stockholm är
en unik interaktiv resa till en
osynlig värld där du måste förlita
dig på din känsel, hörsel och
luktsinne. Lita blint! På den här
utställningen är det blinda eller
synskadade som tar med dig på en
rundtur som kan ändra hur du ser
på livet.

ToRa bjuder på Skansenentrén.

Vi tar med fika
Anmälan senast måndag 24/7

Vi åker kommunalt

2 AUGUSTI från Tora 12.30

GRÖNA LUND

Kostnad: 60:Endast 7 platser!
Anm. senast onsdag 5/7

Vi åker kommunalt

19 JULI från ToRa 13.00
Kaknästornet .

Kostnad: 100:Anm. senast måndag 26/6
Vi åker kommunalt till Strömgatan

5 JULI från ToRa 10.00
Drottningholm

Klappa en spindel, krama en
orm och vimla med lemurerna!
Vandra bland regnskogens djur
eller varför inte killa en rocka
eller smeka en haj…?! På
Skansen-Akvariet får du
närkontakt med djur och natur.
(Dock inget kel med krokodiler
och kobror, förstås…) I vår
stora damm simmar rockor och
lagom stora hajar, som du gärna
får klappa om du törs!

Gröna Lund är Sveriges äldsta
tivoli och en stor nöjespark på
Djurgården i Stockholm fylld av
attraktioner, spel, lotterier och
underhållning.
5-kampshäfte, mat & dryck för
60:- och 2 åkattraktioner ingår
Kostnad: 100:- inkl. 5-kampshäfte
Anm. senast måndag 31/7

Vi åker kommunalt
Utsiktsplatsen är på 155 meters
höjd. Här kan du uppleva en
fantastisk utsikt som du inte kan
uppleva någon annanstans i
Sverige.

9 AUGUSTI från ToRa 10.00

Björnö/Torpesand

Kostnad: ToRa bjuder på hissavgiften. Ta med ev, fikapengar
Anmälan senast måndag 17/7

Vi åker kommunalt
Båtresa t.o.r. från Stadshuset
Upplev en historisk miljö av
internationellt högsta klass. På
Drottningholm finns den
fantastiska slottsanläggningen
med Drottningholm slott, Kina
slott och slottspark.
Endast :- 80:- inkl. picknick
Anm. senast onsdag 28/6

Vi åker kommunalt till Stadshuset

26 JULI från ToRa 12.30
Skansen Akvariet
Björnö är ett populärt utflyktsmål
på grund av den fina sandstranden
vid Torpesand och badklipporna
längst öns södra kust.
Picknick 25:- Endast 7 platser!
Anmälan senast måndag 7/8

VAR GOD VÄND!!!!!!

(se även veckoschemat!!!)
Måndag 5 juni Sommarschemat startar
Tisdag 6 juni STÄNGT! Sveriges Nationaldag
Torsdag 8 JUNI Blodomloppet
Fredag 16 JUNI ToRas 10 års-tårta!
Torsdag 21 JUNI Midsommarlunch 11.35 40:-

Fredag 23 JUNI! Midsommarafton! STÄNGT
Från och med måndag 7 AUGUSTI Anmälan till höstterminen

(schema kommer i början av augusti)

Måndag 14 AUGUSTI Start höstterminen
Torsdag 17 AUGUSTI
Surströmming 16.30 anm. senast onsdag 16/8 60:-

Torsdag 24 AUGUSTI
Kräftskiva 16.30 anm. senast måndag 21/8 60:-

508 22 942 eller 508 22 944
Torsten Alms gata 42-44

