
Stockholm - Magnus Carlsson 

BESKRIVNING

Magnus Carlsson

Från Barbados till Gamla Stan

Stockholm

3 dagar

Du kommer bjudas på en hitkavalkad utan dess like,

med låtar från såväl Barbados som Alcazar - och

självklart även nyare hits från hans gedigna solokarriär.

Magnus Carlsson har tidigare bland annat tävlat i

Melodifestivalen hela åtta gånger, både som sångare i

Barbados, Alcazar och som soloartist. Med närmare 40

guld- och platinaskivor, tre Grammisar och en mängd

andra utmärkelser, programledarjobb och musikalroller

har han nått ett erkännande som en av Sveriges mest

folkkära artister. Magnus har turnerat över hela världen

under sina 25 år som artist, och har en låtskatt likt få

andra i branschen.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. biljett med två

rätters middag till Magnus Carlsson - Från Barbados till

Gamla Stan på Hamburger börs, moms och reseledare.

Enkelrumstillägg: 980:-



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 önskar 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 Magnus Carlsson - Från Barbados till Gamla Stan på Hamburger Börs. Vi har menybiljetter

till föreställningen så vi äter en två rätters middag i salongen innan showen drar igång kl 20.30

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:


