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Sanna Nielsen

"Mitt Sanna jag"

Stockholm

3 dagar

Äntligen får Sanna Nielsen göra sin alldeles egna show

- &rdquo;Mitt Sanna jag&rdquo;. Det blir en kväll med

internationella influenser och mängder med hits av

Sanna musikaliska förebilder, så som Fleetwood Mac,

Dionne Warwick, Michael Jackson, Crosby Stills Nash &

Young, Gladys Knight, Celine Dion, Diana Ross, Bee

Gees och många fler.

Men naturligtvis kommer även Sannas största hits och

hennes egen historia att fläta samman din upplevelse

på Hamburger Börs. Det blir en show och kväll med fest

och glädje men även en historia om utanförskap, kamp,

ärlighet och massor av kärlek till musiken. Kort och gott

en Sanna i en sprudlande innehållsrik show deluxe.

Tillsammans med en stor ensemble och några av

Sverige främsta musiker, och med stor öppen famn och

hjärta, bjuder Nielsen in dig till sitt SANNA jag.

Vi garanterar dig musik och arrangemang och en och

annan överraskning som får dig att svepas med i dans,

sång och glädje. Allt paketerat, designat och

presenterat i en show deluxe av några av Sveriges

främsta showmakare.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

två nätter i dubbelrum med frukost. biljett till Sanna

Nielsen på Hamburger Börs, 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 Sanna Nielsen på Hamburger Börs!

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.

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
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