Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm och se den storslagna musikalen ”Häxorna i
Eastwick” med Peter Jöback och några av Sveriges bästa skådespelare och artister.
Dag 1 – Stockholm (60 mil)
Efter upphämtning på våra hållplatser
kör vi norrut mot huvudstaden. Vi gör
uppehåll för fika och lunch på lämpliga
platser under resans gång och är
framme i Stockholm sen eftermiddag.
Efter incheckning är kvällen fri för egna
arrangemang.
Vårt
hotell,
Clarion Amaranten ligger i centrala
Stockholm med ett perfekt läge för dig
som vill uppleva stadens alla
sevärdheter och nöjen.
Dag 2 – Stadsrundtur & Musikal
Vi äter en välsmakande frukostbuffé på
hotellet och gör sedan en stadsrundtur
med vår buss. Vi får bland annat se det
vackra Stadshuset och Kungliga
slottet. Sedan har vi hela dagen till fritt
förfogande att på egen hand utforska
stadens utbud av butiker och
sevärdheter. På kvällen åker vi till
Cirkus för att se musikalen "Häxorna i
Eastwick" och avnjuta en god middag.
Efter föreställningen går bussen
tillbaka till vårt hotell.
Dag 3 – Hemresa (60 mil)
När vi har avnjutit frukosten på hotellet
checkar vi ut och åker söderut. Vi gör
uppehåll för lunch och fika och når
framåt kvällen våra hemorter efter en
härlig weekend i Stockholm.

Musikalen
Vi ser Peter Jöback i rollen som den
förmögna
och
fullständigt
oemotståndliga Darryl Van Horne –
mannen som dyker upp när tre
väninnor, uttråkade av sina trista
småstadsliv och berusade av lite för
starka martinis, fördriver tiden med att
drömma om den perfekta mannen.
Vad kvinnorna inte vet är att de leker
med elden. Medverkar gör även
Sussie Eriksson, Jan Myrbrand,
Hanna Ulvan och Marina Rede Nord
tillsammans med en stor ensemble och
orkester.

Hotell
Clarion Hotell Amaranten ligger med
cirka tio minuters promenad från
centralstationen i Stockholm. Det är ett
perfekt läge för den som vill
upptäcka stadens
centrala
delar.
Hotellet erbjuder restaurang, bar, gym
och spabehandlingar
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sver
ige/stockholm/clarion-hotel-amaranten

Avresedatum 2019
25 oktober

Pris: 3 995:- /person
Enkelrumstillägg: 850:I priset ingår:
• Resa i modern turistbuss
• Två nätter med del i dubbelrum
på Clarion Hotel Amaranten,
Stockholm
• Frukost dag 2 & 3
• Stadsrundtur
• Biljett på parkettplats till
musikalen "Häxorna i Eastwick på
Cirkus., inkl. 2-rätters middag
• Reseledarservice
Påstigningsplatser:
Simrishamn, Ystad, Svedala,
Trelleborg, Vellinge, Malmö,
Karlshamn**, Lund, Hörby,
Bromölla, Löddeköpinge, Tollarp,
Landskrona, Kristianstad,
Helsingborg, Ängelholm, Osby,
Markaryd.
FRI ANSLUTNING INOM SKÅNE
**Anslutningsavgift tillkommer!
*Med reservation
ändringar!
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