
Stockholm - Mamma Mia the Party

BESKRIVNING

Mamma Mia the party

Stockholm Weekend

3 dagar

Tyrol på Gröna Lund har byggts om till en grekisk

taverna som hämtad från ön Skopelos i den Grekiska

Arkipelagen. Vi känner Medelhavsdoften när vi slår oss

ner vid de dukade borden under olivträden och hör

porlandet från en fontän. Personal, artister och musiker

tar oss med till filmens Mamma Mia. Man spelar på

svenska men framför låtarna på engelska och

tillsammans ordnar vi en varm glädjefest med ABBAs

medryckade musik.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss. Del i dubbelrum mde

dusch och wc. Två frukostar, stadsrundtur, 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. Det ingår ingen middag på

kvällen men det finns mycket att välja på i området om man inte vill stanna på vårt fina hotell som har både bar, brasseri

samt flera trevliga gemensamma utrymmen. Cirka 60 mil

Dag 2 Stockholm

Vi börjar dagen med en orienterande stadsrundtur i vår 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 Tyrol på Gröna Lund som byggts om till en grekisk taverna. Här väntar Mamma Mia the Party.

En härlig fest  där gäster, personal, musiker och artister skapar den rätta stämningen och blir en del av en fantastisk

föreställning. Vi serveras en underbar medelhavsinspirerad måltid samtidigt som föreställningen äger rum. Allt spelas på

svenska men låtarna framförs på engelska. 

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:


