295:-

BUSSRESA TILL BEYONCÉ & JAY Z
KONSERT PÅ FRIENDS ARENA
MÅNDAGEN DEN 25/6 2018

Bussresa till Friends Arena.
Detta är parets första gemensamma
turné sedan den ikoniska On The Run I
år 2014. Queen Bey besökte Sverige senast 2016 på slutsålda Friends Arena och
det var enligt många det bästa som skett
någonsin på Friends Arena, Det var visuals, det var eldkastare, det var soul och
det var underhållning i 2 timmar i streck.
När hon nu återkommer med sin man,
hiphopstjärnan som är en av 2000-talets
mest inflytelserika rappare och en stor orsak till varför rap idag är den största kommersiella genren.
Info
Beyoncé är en av de absolut största och
mest respekterade kvinnorna i musikvärlden. Artist, skådespelerska och affärskvinna som släppt fyra soloalbum
som sålt i över 75 miljoner exemplar. Hon
har vunnit otaliga priser och utmärkelser,
inkluderat hela 16 Grammy Awards. Billboard utnämnde henne till det förra decnniets Top Female Artist och Top Radio
Song Artist.

Måndagen den 25/6
Vi åker från Örebro kl 14.30 (andra
orter se vår tidtabell).

Datum: 		

25/6

Pris per person 		

295:-

Dörrar
På scen - kl 19.00

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
(egen konsertbiljett)
•
En mycket trevlig upplevelse
Tidtabell
14.15 Västhaga, Circle K /
Scandic Hotell
14.30 Örebro, Resecentrum, hpl A
14.55 Götlunda, Fårtallen
15.10 Arboga, Circle K Bensingatan
15.25 Köping, McDonald`s vid E18
15.50 Västerås, Shell macken vid
Rocklundamotet

Hemresan sker ca 45 minuter efter sista
spelade låten!
Tänk på att vi åker raka vägen hem.
Vi stannar inte för någon längre paus.
Åldersgräns 13 år - oavsett om målsman
är med eller ej, med anledning av svenska myndigheters krav om begränsning av
höga ljudnivåer för unga.

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.
Lindbergs Buss AB
Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
Tfn: 019-31 50 50 Fax: 019-31 50 60

E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

