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3 dagar

Hon är spännande, härlig och överraskande - precis

som livet självt!

Vissa kallar henne landets största och mest

mångfacetterade artist. En sångerska med oerhört bred

musikalisk bakgrund som utforskat allt från pop och rock

till country genom åren. 

Nu väljer hon att visa upp ytterligare en sida av sig själv

- ackompanjerad av storband, luftakrobatik,

nycirkusartister och en mycket teknisk avancerad

scenlösning. Allt paketerat i en sprakande

showupplevelse som går från finstämt och intimt, till fullt

blås med storslagna crescendon, iscensatt av Sveriges i

särklass främsta showskapare. 

JILL med stort J tolkar sina favoriter ur den traditionella

och moderna amerikanska låtskatten - i en mycket

oväntad skrud. Så låt dig svepas med i

transformationen som gör vår klarast lysande stjärna,

ännu starkare och upplev något du aldrig tidigare

upplevt. I alla fall inte på den här sidan Atlanten. 

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. biljett till Jill

Johnsons show på China teatern, moms och

reseledare.



Dag 1 Hemorten-Stockholm

Via våra påstigningsorter reser vi norrut genom de småländska skogarna, längs den vackra Vätterleden och förbi

Norrköping och Södertälje upp till vår huvudstad som vi når sent på eftermiddagen. 

Vi bor mitt i city på lyxiga Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med hög mysfaktor med en gammal

klassisk fasad mellan stationen och Drottninggatan vid de stora affärsområdena och med alla sevärdheter på bekvämt

avstånd. Cirka 60 mil

Dag 2 - Stockholm

Vi börjar dagen med en stadsrundtur i vår fantastiska huvudstad. 

Stockholm erbjuder många sevärdheter som Slottet, Storkyrkan, Stadshuset m.m. På Söders höjder har vi från

Fjällgatan en fantastisk utsikt över Gamla Stan, Strömmen, Skeppsbron och Djurgården. 

På egen hand tar man Djurgårdsfärjan vid Slussen eller spårvagn bekvämt över till Djurgården. Här finner vi bl.a.

Skansen, Gröna Lund och Wasamuseet. På Historiska Museet finner vi bl.a. Guldrummet med fantastiska

guldsamlingar. För de shoppingsugna finns varuhus och spännande boutiquer. Stockholm har dessutom ett stort utbud

av trevliga restauranger, mysiga caféer och krogar av alla de slag. 

På kvällen beger vi oss till China Teatern och njuter av Jills fantastiska show.

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.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


