
Stockholm - Rainman

BESKRIVNING

Rainman

Stockholm

3 dagar

Följ med på en härlig weekendresa till Stockholm. Vi bor

mitt i city mellan stationen och Drottninggatan på

Scandic Grand Central. Ett modernt, fräscht hotell med

hög mysfaktor vid de stora affärsområdena och med

alla sevärdheter på bekvämt avstånd. 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 stan. 

På lördag kvällen ser vi den gripande föreställningen

Rainman på Oscarsteatern. I rollen som den autistiska

Rainman återfinner vi Robert Gustafsson och hans bror

spelas av Jonas Karlsson. Det är en varm berättelse om

de båda bröderna och de starka band som växer fram

mellan dem under en strapats rik resa till Las Vegas. 

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1040:-

Allt detta ingår: Resa i modern helturistbuss med alla

bekvämligheter, två nätter i dubbelrum med frukost.

Biljett till Rainman på Oscarsteatern, 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 under 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 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. 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 Oscarsteater och ser den gripande föreställningen Rainman med Robert Gustafsson och

Jonas Karlsson i huvudrollerna. 

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:


