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LEDIN - SKARPT LÄGE
DEN 7/10 & 21/10 2017

Han är tillbaka! En av Sveriges mest
älskade artister intar återigen scenen
med en nyskapad musikalisk käftsmäll
till show.

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

En lika klassisk som modern upplevelse,
där Tomas alla odödliga hits står i centrum. Räkna med en spektakulär show i
högt tempo och med glimten i ögat. Med
en artist vassare och mer laddad än någonsin. Fly vardagen och låt Tomas tillsammans med sina makalösa musiker få
er att dansande lätta från stolarna.

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

Missa inte höstens musikaliska lyckopiller!
Få svenska artister kan peka på en lika
lång och framgångsrik karriär. Under åren
2011 - 2015 radade Tomas upp ett pärlband av succéer.
Hösten 2011 - den nyskapande och kritikerrosade krogshowen Ledin Showtime.
Hösten 2011 – medverkan i TV4-succén
”Så mycket bättre”.
Sommaren 2012 - släpptes dubbelalbumet ”40 hits/40 år”. Samma år medverkade Tomas som den första artisten någonsin till SVTs ”Allsångsscenen är din”,
en timmeslång direktsänd hyllning.
Hösten 2013 - kom folkmusikalbumet
”Höga Kusten”.
Våren 2014 - en framgångsrik konsertturné med Höga Kusten Kapellet.
Sommaren 2015 - en sommarturné ”Livs
Levande Ledin” i Sverige, Norge och Finland.
Mer information på www.tomasledin.com
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Glanshammarsvägen 82, 703 69 ÖREBRO
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På eftermiddagen hämtar vi Er på Cityterminalen och kör Er till Cirkus i god tid
innan föreställningen börjar.
Föreställningen börjar kl 15.00 och pågår
i ca 90 minuter.
Vi hämtar Er direkt efter föreställningens
slut. 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.
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.
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I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Kaffe och fikabröd på resan till
Stockholm
•
7/10 Biljett på nedre läktare
mitten
•
21/10 Biljett nedre läktare
mitten
•
Landgång med dryck på hemvägen (ej vid övernattning)
•
En mycket trevlig upplevelse
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

Priset för resa i turistbuss, kaffe och fikabröd, biljett och övernattning på Radisson Blu Royal Viking är fr. x xxx:-.
Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!

Resan blev bindande vid bokningstillfället. Läs vår särskilda resevillkor.

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

VÄLKOMMEN MED DIN BOKNING!

