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PETER JÖBACK
MED HJÄRTAT SOM INSATS
DEN 29/9, 6/10 & 20/10 2018

En av våra absolut mest framgångsrika artister, kommer för första gången
på 20 år att bjuda in publiken till sin
största egna show hittills.

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

Peter och hans kreativa team har skapat
ett eget universum där underhållningen
utspelar sig som en del i en annorlunda
och spektakulär arenaupplevelse. Vi kal�lar det ”POPTEATER”

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

Följ med på en färgstark, dramatisk,
majestätisk och musikalisk resa genom
hans olika livsstadier via världsstäder
som dekadenta Berlin, romantiska Paris,
magiska New York, syndiga London och
inte minst lyxiga Las Vegas. Här får vi
följa artisten, croonern, musikalstjärnan
och popsångaren genom framgångar,
motgångar, kärlek och hjärtesorg. En musikalisk upplevelse berättad med filmens
språk och scenens uttryck. Vad är dröm
och vad är verklighet?
Showen är en hyllning till svunna epoker
och nutiden, brustna hjärtan och passionen till scenen och showbiz. En musikalisk resa och fest som spänner från det
poetiska till det storslagna med det bästa
från Peters fantastiska repertoar.
I showen kommer vi att få uppleva Peters
egna handplockade ensemble och orkester. Alla är en del av resan, allt i regi av
Sveriges meste showman Hans Marklund.

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 X tim inkl paus.
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
•
29/9 Biljett på mitten läktare
•
6/10 Biljett på mitten läktare
•
20/10 Biljett på mitten läktare
•
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.
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!

