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Allt detta ingår:

3 dagar

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter,

I den här dans musikalen beger vi oss till 70-talets New

två nätter i dubbelrum med frukost. Biljett till Saturday

York. Här följer vi Tony spelad av David Lindgren som

Night Fever på China teatern, moms och reseledare.

hankar sig fram i tillvaron i det fattiga Brooklyn. Pappan
Samuel Fröler skäller på honom, liksom mamman
Suzanne Reuter som önskar att han var mer som sin
bror spelad av Robert Rydberg, som snart är präst. På
helgen däremot lyser han upp som en stjärna där han
till DJ Andreas Lundstedts musik äger dansgolvet. Så
en dag får han syn på Kristina Lindgren som spelar
Stephanie på klubben. De bestämmer sig för att delta i
en danstävling och hon öppnar ögonen för honom för en
framtid på andra sidan broarna, på Manhattan.
Denna musical/film som innebar genombrottet både för
John Travolta och Be Gees kommer att spelas på China
teatern. Räkna med underbar musik fantastiska dansare
och massor av disco glitter.

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 börjar vi 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. 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.
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 och kan erbjuda live akustisk musik på
kvällarna. Kl 19.30 börjar helgens höjdpunkt på China teatern.
Vi flyttar oss till 70-talets New York där David Lindgren gör Travoltas paradroll och kämpar för att få vardagen att gå runt
för att sen vara kung på dansgolvet på lördagen. När han träffar Stephanie spelad av Kristina Lindgren växer drömmen
om en annan tillvaro. Andreas Lundstedt spelar discjockeyn Monty, Susanne Reuter och Samuel Fröler spelar
föräldrarna och Robert Rydberg brodern. Det är en härlig dansmusikal med många oförglömliga låtar och fantastiska
dansare.

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.
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