MAMMA MIA! THE PARTY
PÅ TYROL, GRÖNA LUND STOCKHOLM
LÖRDAGEN DEN 19/5 2018
fr

1 750:-

Först kom musikalen. Sen kom filmen.
Nu kommer partyt! Räkna med en helkväll för livet, där ingen riktigt vet när
eller hur det slutar.

Reseprogram lördagen den 19/5
Vi åker kl 09.30 från Örebro, för övriga
påstigningar se nedan.
Föreställningen börjar kl 13.00.

Datum:

Opa!! Och thank you for the music!
MAMMA MIA! THE PARTY är här.
Där du kommer in i handlingen väntar
ingen musikal. Eller teater. Istället kliver
du rakt in i en MAMMA MIA-värld med en
helt ny story, i en annorlunda upplevelse.
Du och dina vänner tar vid där filmen slutar och MAMMA MIA! THE PARTY börjar.
En läcker medelhavsbuffé står uppdukad.
Det skålas över borden. Allt under en magisk helkväll i flera akter med sång och
dans bland våghalsiga luftfärder, grekiska
gudar, flirtiga servitörer, någon zorba och
kanske en och annan ouzo. Resten är
upp till dig. För ingen kväll är den andra
lik och ingen vet hur det ska sluta. Det beror helt enkelt på var ABBAs låtar tar oss!
Men en sak är säker – räkna med en riktig
summer night city. På Nikos Taverna är
det alltid grekisk högsommar, oavsett årstid. Redo att bli en del av historien? Opa!!

Tidtabell
09.20 Västhaga, Statoil/Scandic Hotell
09.30 Örebro, Resecentrum hpl A
09.55 Götlunda, Fårtallen
vid värdshuset
10.10 Arboga Statoil Bensingatan

I resans pris ingår:
•
Resa i turistbuss
•
Garderob
•
Välkomstdrink
(alkoholfritt alternativ finns)
•
Mamma Mia, partybiljett
•
3-rätters Medelhavsmeny
(exkl dryck)
•
En mycket trevlig upplevelse

Räkna med minst fyra timmars fest.
Vi hämtar Er direkt efter föreställningens
slut.
Åldersgräns är 18 år, 13 år i målsmans
sällskap.

Pris per person

19/5
1 750:-

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 efter föreställningens slut.

Dialogen är till stor del på svenska och
ABBAs låtar framförs på engelska.
Gimme! Gimme! Gimme! Ja, låt dig väl
smaka.
Väl på plats väntar en läcker trerätters
medelhavbuffé med fisk, lamm, kött och
vegetariska alternativ. Men du väljer det
du vill ha vid bordet. Drycker ingår ej. Beställs och betalas vid bordet.

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, partybiljett
inkl 3-rätters Medelhavsmeny och övernattning på Radisson Blu Royal Viking
är fr. x xxx:-.

Räkna med en helkväll för livet, där ingen
riktigt vet när eller hur det slutar.

Önskas övernattning
ring 019-31 50 50 för bokning!
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!

