Bli expert på Sigtuna!
Inbjudan till inspirerande utbildningsdagar
Missa inte att anmäla er idag till Destination Sigtunas utbildningsdagar och uppdatera er inför
sommaren! Vi bjuder in dig och dina medarbetare till vårens utbildningstillfällen. Välj de tillfällen som
passar er bäst!

Sigtuna stad och sommarens nyheter
Datum: Måndag 3 april, kl.13.00-15.30
Var: 1909 Sigtuna Stadshotell, Stora Nygatan 3
Vad: Kort introduktion till hur du håller dig uppdaterad kring sommarens alla händelser, golfpaket,
slottspaket och båtturer. Vi avslutar med att gå på en guidad stadsvandring i Sigtuna stad och får en glimt av
Sigtuna museums nya utställning Sigtunahistorier.
Erbjudande: Vill du äta lunch på 1909 Sigtuna Stadshotell? Förboka och uppge Destination Sigtuna så kostar
dagens husman, sallad eller soppa 115 kr.

Arlandadag på Clarion Hotel Arlanda Airport
Datum: Måndag 24 april, kl. 13.00-16.00
Var: Clarion Hotel Arlanda Airport, lokal Los Angeles
Vad: Kort introduktion till hur du håller dig uppdaterad kring sommarens alla händelser, golfpaket,
slottspaket och båtturer. Vi går på en ”Allt du behöver veta om Arlanda-tur” för att hitta rätt bland
terminalerna. Dagen avslutas med Fredrik Jaresved, Swedavia, som berättar om de senaste nyheterna på
Arlanda med US Preclearence, logistik, parkering och framtidsplaner i fokus.
Erbjudande: Vill du äta lunch på Kitchen & Table? Uppge Destination Sigtuna så kostar dagens lunch 120 kr.

Sigtunas fem slott
Rosersberg, Skokloster, Skånelaholm, Steninge och Wenngarn
Datum: Måndag 8 maj, kl.13.00-16.30
Var: Steninge slott, Stenladan
Vad: Kort introduktion kring vad som händer på våra slott i sommar samt generell info om Slottsklassikern,
slottspaket och båtturer. Vi får också djupdyka lite extra i vad som händer på Steninge. Vi avslutar dagen med
att gå på en guidad stadsvandring i Sigtuna stad och får en glimt av Sigtuna museums nya utställning
Sigtunahistorier. Till Sigtuna beger sig alla med egen transport kl.15.00. (Valfritt om man vill vara med.)
Erbjudande: Vill du äta lunch på Steninge? Säg att du är med på utbildningsdagen, så kostar lunchen 100 kr.

Anmälan
Utbildningarna är kostnadsfria för alla Destination Sigtunas samarbetspartners. Anmäl vilka tillfällen ni vill
delta på till Anni Silfver: anni.silfver@destinationsigtuna.se

Varmt välkomna!

