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AFTER DARK - THIS IS IT!
14/10, 25/11 & 16/12 2017

Efter en över 40 år lång karriär avslutar
Christer Lindarw och After Dark med
farvälföreställning This Is It på Oscarsteatern i Stockholm. De senaste fyra
decennierna kulminerar nu i en avslutningsshow vars fantastiska shownummer kommer hänföra publiken på Oscarsteatern.

Reseprogram
Vi åker kl 08.00 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan. Vi beräknas att
vara i Stockholm kl 11.00.

Datum:

På resan till Stockholm serverar vi kaffe
och fikabröd. Väl uppe i Stockholm finns
tid för att äta lunch.

After Dark har stått stadigt på nöjesvärldens topp med sitt kontroversiella showande och räknas idag som en av landets
främsta underhållare. Nu är tiden inne för
den sista showen att nå sin slutdestinationen – Oscarsteatern i Stockholm. Christer Lindarw, tillsammans med en glittrande ensemble, har inte sparat på vare sig
fjädrar, strass eller dans till showen när
de på Oscarsteaterns anrika scen sätter
punkt för en era.

Föreställningen börjar kl 15.30. Det är
gångavstånd från centrala Stockholm till
Oscarsteatern. Alla tar sig till teatern själva. Adressen är Kungsgatan 63.

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
14/10 Showbiljett på parkett,
rad 14-15
•
25/11 Showbiljett på parkett,
rad 10-11
•
16/12 Showbiljett på
1:a balkong, rad 5,
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse

- Att få sätta upp vår avslutningsshow
This Is It på Oscarsteaterns anrika scen
är en dröm. Vi har en fantastisk show
med mycket glitter och glamour som får
ännu en dimension av den flärdfulla atmosfär som finns på Oscarsteatern. Vi
ska se till att avsluta vår turné i sann After
Dark-anda och vår förhoppning är att publiken får med sig ett riktigt härligt minne
hem, säger Christer Lindarw.
Showen, This Is It, är en pompös hyllning
till en fantastik karriär som har förändrat
nöjesverige och inspirerat tusentals med
glitter och glamour. Tillsammans med
Lasse Flinkman skapade Christer Lindarw shower som blev startskottet på en
ny epok. ”This is it” är den ultimata farvälföreställningen som summerar deras
fantastiska livsverk, makalösa shownummer och hisnande upplevelser. After Dark
avslutar sina framgångsrika år genom att
bjuda på det bästa av det bästa i en och
samma show.
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Vi hämtar Er direkt efter föreställningens
slut. Föreställningen pågår i ca x tim.
På resan hem serverar vi vår berömda
”lindbergare” landgång med dryck.
Övernattning
När Ni åker med Lindbergs Buss kan
Ni välja mellan dagtur eller med övernattning. Hotellet heter Radisson Blu
Royal Viking och ligger centralt vid
järnvägsstation.
För er som väljer att stanna kvar en natt i
Stockholm, gäller följande:
Incheckning på hotellet Radisson Blu
Royal Viking. Hotellet kan inte garantera
rummen förrän kl 15.00. De försöker dock
att få dem klara tidigare.

Pris per person

14/10, 25/11, 16/12
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Tidtabell
07.25 Kumla, Resecentrum hpl G
07.40 Adolfsberg, hpl Korskyrkan
07.50 Västhaga, Circle K /
Scandic Hotell
08.00 Örebro, Resecentrum hpl A
08.25 Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
08.40 Arboga, Circle K Bensingatan
11.00
Ankomst Stockholm,
Cityterminalen

På söndagen hämtar vi upp er och shoppingresenärerna på Cityterminalen kl
15.30 eller kl 19.00. Var uppmärksam och
titta på monitorerna från vilken gate bussarna går ifrån.
Priset för resa i turistbuss, kaffe och
fikabröd, showbiljett och övernattning
på Radisson Blu Royal Viking är fr.
2 140:-.
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!
E-post: info@lindbergsbuss.se
Hemsida: www.lindbergsbuss.se

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.
VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

