Stockholm - GES

BESKRIVNING

RESEFAKTA

GES - Stanna världen en stund

Enkelrumstillägg: 1000 :-

Stockholm

Allt detta ingår:

3 dagar

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,
två nätter i dubbelrum med frukost. Biljett till GES på

Glenmark, Eriksson och Strömstedt har gjort succé med
sin krogshow &rdquo;Stanna världen en stund&rdquo; i
Göteborg och flyttar till hösten till anrika Cirkus i
Stockholm. Det var 1994 de tillsammans gjorde
&rdquo;När vi gräver guld i USA&rdquo;. Det visade sig
vara en fullträff att sätta samman dessa tre hitmakare.
De gjorde två album tillsammans och fansen var lyriska.
På den här krogshowen utlovas många gamla hits både
sådana de gjort ihop och under sina solokarriärer,
upplandat med minen och nostalgi och massor av
energi. Räkna med en skön popbonanza som man inte
kan få nog av.

Cirkus, moms och reseledare.

Dag 1 Hemorten - Stockholm
Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna innan vi kommer upp till den vackra
Vätterleden med fantastisk utsikt över Vättern och Visingsö. Vi passerar Norrköping och Södertälje innan vi når vår
huvudstad sent på eftermiddagen. Vi bor centralt på Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med hög
mysfaktor med en gammal klassisk fasad mitt i city mellan stationen och Drottninggatan vid de stora affärsområdena
och med alla sevärdheter på bekvämt avstånd.

Dag 2 Stockholm
För de som vill gör vi en stadsrundtur i vår huvudstad på lördag förmiddag då man får se de viktigaste sevärdheterna
samtidigt som vår kunniga reseledare informerar om vad som pågår i staden. För att förgylla vistelsen så avslutar vi
dagen med att se GES - Stanna världen en stund på Cirkus.
Glenmark, Eriksson och Strömstedt har gjort succé med sin krogshow ”Stanna världen en stund” i Göteborg och flyttar
till hösten till anrika Cirkus i Stockholm. Det var 1994 de tillsammans gjorde ”När vi gräver guld i USA”. Det visade sig
vara en fullträff att sätta samman dessa tre hitmakare. De gjorde två album tillsammans och fansen var lyriska. På den
här krogshowen utlovas många gamla hits både sådana de gjort ihop och under sina solokarriärer, upplandat med
minen och nostalgi och massor av energi. Räkna med en skön popbonanza som man inte kan få nog av.

Dag 3 Stockholm - Hemorten
Efter frukost går färden söderut mot våra hemorter. Med uppehåll för kaffe och lunch når vi åter Skåne på kvällen efter
en trevlig weekend i vår huvudstad. Cirka 60 mil.
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